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 فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح



 ريا رجلا ذ كي ِس
 ب -

 دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل ؟دمحلا ص

 : مهيلعإ قوفت ىتح ءهبارتأو هتادل نيب نانجلا نبا ةيصخش_ تعمل دقف
 هتاع وضوم ١ زربأ نم دحاو" يفو ©« هرصع يف ةزيمتم ةناكمأ كل ردأو

 يوبنلا حيدملا يف ىلعملا حدقلاو « قبسلا بصق هل ناكف ةيرعشلا

 ةرم لوأل عوضوملا اذه لهاجم دورأ انأو « ةقيقحلا هذه يل تلجت
 ةنس نيدحوملا دهع « يسلدنألا رعشلا يف يوبنلا حيدملا نع تبتك نيح

 يف اهيرفتو « نانجلا نبا رابخا بقعتو ثحبلا يناوهتسأو 2 )١(
 تيفو ي وبينلا حيدملا ي ف هتعاربو« يرعشلا هجاتن ةرازغل ثالذو « اهناظم

 ام« اهنم ىدل عمتجا ىتح ةءراعيشأ عبتتأ « هيدأو يسلدنألا خيراتلا نيتك" قيل

 ىلع تيفخ يتلا « ةيقيقحلا هتناكم رعاشلا حنميو © هدو رءاش نع فشكي

 . نيثحابلا روهمج
 بتكلا راد ىف ةطوطخم ةفيرشلا ةكرابلا ةديصقلا ىلع تفقو نيحو

 قاشعل م”دقأ مويلا اذ انأ اهو:ةعضاوتم ةسارد عم ةققحم اهترشنةي رصملا
 نيدحوملا رصع مالعا نم ًامهم ًاماع يمالسإلا بدألاو « يسادنالا بدآلا

 ؛ الماكتم لمعلا نوكي نأ يف « هاريجهو «٠ يدهج ىراصق تلذب نأ دعب
 . ناويدو ةسارد نيمسق يف ءاجف

 رصعل ةيفاقثل»و ةيسايسلا ةايحلاب زجوم .فيرعتب لوألا مسقلا تدهم
 هتافوب تيهتناو « رعاشلا ةايحب يننكمأأم -5 َتفرَّدع مث نيدحوملا

 تامسلا مث ةيرعشلا هتاعوضومو « هرعش رداصمو هناويد ىلا تلقتناو

 . هرعش اهب مستا يتلا ةينفلا

 )١( ددعلا « نيدفارلا بادآ ةلجحم »#١« ةنس لصوملا ةعماج ١48١ .



 مل « ناويد يف رعاشلل يرعش عومجم مخضأ « يناثلا مسقلا يف ءاجو
 هتافو دعب وأ هتايح يف ه] عمجي نأ ردقب

 ةروشم نع لزعمب ةروصلا هذهب جرخيل ناكام لمعلا اذه نأ قحلاو

 يذلا « ةفيرش نب دمحم روتكدلا « قيقشلا برغملا يف ةذتاسالا يتوخأ

 يتلا ةمهملا رداصملا نم وهو - ركفلا رهاوز طوطخم ةعجارمب يلع راشأ
 دمحم ي ردد روتكدلا يخأ تفلك نيح كلذو - نانجلا نبا راعشأ تنمضت
 «قيقشلا برغملا ىلا هتراعا ةدم لالخ دادغب ةعماج يف دعاسملا ذاتسالا دهف

 ةعفاتلا ةديدسلا ةراشإلا تناكف .. رعاشلا راعشأ رداصم نع هلأسي نأ

 ةميقلا ةظحالملاب "لع لخبي مل يذلا ةمامز رداقلا دبع ذاتسالا يخا كلذك

 ةذاتسالا نيدلا رخف لهانم ةلضافلا ةروتك دلل ناكو «رعاشلا رعش رداصم يف

 راد نم ةفيرشلا ةكراملا ةديصقلا خسن لضف لصوملا ةعماج يف ةدعاسملا

 ديشر ليلج روتكدلا يخا دهج ىلع ءانثلا لزجا امك .. ةرماقلاب بتكلا

 ردعاشلا راعشا هتعجارمل لصوملا ةعماجب بادآلا ةيلك يف دعاسملا ذاتسالا

 ةيريدملو يريدقتو يركش رونلا ىلا لمعلا اذه جارخخا يف مهاس نم لكلف
 « رطعلا ءانثلا حيحصتلا مسق يف ةلثمم « لصوملاب يلاعلا ميلعتلا ةعبطم

 : باتكلا حيحصت يف ةميركلا مهدوهجل

 « قيفوتلا يلو وهو ء نوعلا دمتسن هللا نمو

 تجهب ىفطصم دجنم روتك دلا

 لصوملا ةعماج بادآلا ةيلك يف دعاسم ذاتسا

 ١؛١٠ال نابعش ١

 9١مل ناسبن ١ قفاوملا



 كوذلا مسفلا

 ةساردلا

 ديهمتلا

 : ةيسايسلا ةايحلا يف

 ( نيدحوملا"رصع « يرجه ا عباسلا نرقلا يف ٠ نانجلا نب هللادبع وبا شاع

 اهراسحنا دهش امك « ةيدحوملا ةلودلا دجم سلدنالاب هتايح ىف دهش ثيح

 همامأ نكي ملف هدالب نم ودعلا نكمتب ليبسلا هيلع تقاض نيح « اهفعضو
 هاعد نأ دعب « ةتبس دصق ثيح « ه٠54 ةنس برغملا دالب ىلا ةرجملا الا

 . ةينملا هتكردأ ىتح ةياجبب رقتسإ مث )١( صالخ نب ىلع وبا اهكاح امل

 ةنسلا يف شكارم ةنيدمو « ه٠54 ةنس ساق ةنيدم نودحوملا لخد

 ىلا ةيسلدنألا دوفولا تلبقأ دقو «٠ محل ةمصاع اهوذختا ثيح « ةيلاتلا
 ةعيبلا هل مدقتو « سلدنألا ىلا نمؤملادبع وعدت برغملا

 نيطبارلا مكح ةلازإل ه١ ةنس سلدنألا ىلا شيج لوأ نودحوملا لسرأ

 ناكف« (؟)هههه ةنس قراط لبج ىلا تاونس دعب نمؤملادبع ربع دقو

 تيبتتساو « هيدي نيب دئاصقلا اوقلأو ءارعشلا هب ىفتحأ « ًادوهشم ًاموي

 اوهجوي نأ نودحوملا عاطتساو .ءاخرلاو ريخلا معو بارطضا لوط دعب رومالا
 مهتلت نأ تكشوأ يتلا مهشويجو « ةينارصنلا ةينابسا كولمل ة-محصاق ةبرض

 ةطقاسلا مهندمو نيملسملا نوصح اوداعتساف « سلدنالا

 لوط د#«د الإ نيدحوملل --رعاشلا نطوم- سلدنالا قرش عضخي ملو
 . هده55ةنس يف تهتناو نرق عبر يلاوح تدتما ةاواجمو ةلواصم

 اهب اورصتنا يتلا « هه١4 ةنس كرألا ةعقاو « ةدوهشملا مهعئاقو نمو
 ةديجملا ةقالزلا ةعقاو نع ًآانأش لقتال يهو «٠ نماثلا وسنوفلا شويج ىلع

 وهو ه8 ةنس ناك هنا ركذي « 545 بجعملا يف يشكارملا نأ الا ه#/# برغملا نايبلا (؟)

 .هه١4 سلدنالل مهزاوج كو ناك نيدحوملا نآل مهو - ملعا هللاو



 « هءاورو هتجهب تيهذأ ذا « اريك رصنلا ةوالح مدت مو . ه5ا/ل4 ةنس

 يف ةيناثلا ةهجاوملا تهتناف «٠ مهتكوش تدضخ يتلا « نحملاو نحإلا

 نيدحوملا كلم تعزعز « ةريرم ة-ميزه ىلا « ه504 ةئؤس «باقعلا» ة-عقاو

 - نيدحوملا دهع ىف ةيوق تناك سلدنألا ةلص نأ سرا دلا هظحالي اممو

 ةلودو © .تنرقملا“ يف ' : نير يتب: .ةلزود +“ ةيئيرقآ :لامتع يف ةزواجملا :لونلاب
 تناك دقو « نشلرز ىف نمت ةلودو « رئازجلا يف داولا دبع ينب

 ظفاحي نا بجي يذلا نيملسملاو مالسالا رغث اهنا يه سلدنالا ىلا ةرظنلا
 بارطضا كلذ عبت دقو . )١( نمثلا ناك امهمو « فورظلا تناك امهم هيلع
 قرش جورخ ىلا كلذ ىدأو « نيدحوملا ةرطيس فعضل نيملسملا نأش

 ءدوه نب دمحم هللادبع وبا مهمعزت دقو « نيدحوملا ةعاط ىلع سلدنألا

 رشع يلاوح ترمتسا يتلا هترامال ةدعاق .--رعاشلا ةنيدم  ةيسرم ذختاو

 رابخالا درتام وحن ىلع هب ةيوق ةلص نانجلا نبال تناك دقو « تاونس

 . (؟) كلذ يف

 تارامالا كلتل بتكو « (”) سلدنالا قرش ىف نورخآ ءامعز رهظو

 يديألا ترفصو « ةينابسالا كلامملا طاشن ماما عجارتلاو صوكتلا ةئشانلا
 يف رصن ينب ةكلمم يه ةدحاو الا قبت ملو « حانجلا ةضيهملا كلامملا كلت نم

 . سلدنالاب نيدحوملا مكح ةياهنب ةنذؤم « ةطانرغ

 : ةيفاقثلا ةايحلا يف

 رصع ىف ةمدقتم « صاخ لكشب ةيبدألاو « ”الامجا ةيفاقثلا ةايحلا تناك

 نآرقلا تاسارد تشعتناو « اهنيدايم عيمج يف مولعلا تمن دقف « نيدحوملا

 )١( رمحالا نب ديلولا وبا ١١ .
 ) )0ةقرو ركفلا رهاوز م١ .

 )( يسلدنالا ركفلا خيرات 59 .



  يكلالا بهذملاب ةديقملا تاساردلا ترسحناو «فيرشلا ثيدحلاو ؛ ميركلا

 يف ءاملعلا نم ددع ىلا ريشن نا يفكيو « ترشتناو يللازغلا بتك تداعو
 : رصعلا اذه

 ناطقلا نباو « (ه104 ت) تاع نبا : ريسفتلاو ثيدحلا ءاملع نم فرع
 يبطرقلا هللادبع وباو «٠ (م#58 تر يعالكلا ناميلس عيبرلا وباو (ه577 تر

 . نآرقلا ماكحال عماجلا بحاص (ه5ال١ تر

 ليفط نباو « (هدهها/ ت) رهز نبا فرع « بطلاو ةفسلفلا ناديم يفو
 . (ههؤ68 ت) ديفحلا دشر نباو « (هده 8١ ت)

 ماشه نبا سلدنالا تفرع « ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا رامضم يفو

 يلوزجلا ىسوم اباو « (ه#59 ت) يبطرقلا ءاضم نباو (هد/١ ت) يمخللا
 (ه5575 ت) روفصع نباو (ه544 ت) نيبولشلا يلع اباو (ه507 ت)

 مهريغو
 سرهفك « ءاملعلا سراهف ترهظف « ءاملعلا مجارت يف فيلأتلا رهدزاو

 نبا جمانربو .« (ه555 ت) ينيعرلا جمانربو (هدا/ه ت) ليبشالا ريخ نبا

 (ه"08 ت) يعاضقلا رابالا نبال ناكو « (ه588 ت) يليبشالا عيبرلا يبا

 نسباو « (ها/٠#0 ت) يشكارملا كلملا دبع نباو « (ه588 ت) ديعس نباو
 . ءاملعلا مجارت يف ةزيمتملا مهتافلؤم (ه/08 ت) ريبزلا

 ديعو« (ه5414 ةنس دعب يفوت) ةالصلا بحاص نبا فرع نيخرؤملا نمو
 . (هالا* ت) ىراذع نباو « (ه549 ت) يشكارملا دحاولا

 ةكرحلا ةبكاوم « ةيويحو ًاطاشن اهجوأ يف ةيبدألا ةكرحلا تضم دقل

 « ءابدألل ىدتنمو « ءارعشلل ىقتلم ةيسايسلا تاراصتنالا تناكف ٠ ةيفاقثثلا

 سلدنألا ىلا همودق نيح نمؤملا دبعل ءارعشلا ةكرابم نم دجنام وحن ىلع



 فسوبي ابأ ءينهي ًاريبك ًادشح دهشلو . (١هةونه ةنس حتفلا لبج هلوزنو

 ماقملا عستي الف « (هد١9 ةنس) كرآلا ةوزغ نم هتدوع رثأ روصنملا بوقعي

 . (5) رعاش لك ةديصق نم نيتيبل الا
 وباو « (موال" تر يسنلبلا يفاصرلا 3 نيروهشملا نيدحوملا ءارعش نمو

 هللادبع نب ناميلس عيبرلا وبا ريمألاو (ه240 ت) رهز نب كلملا دبع ركب
 نب فوطملا وبا»و ء« (ه5544 ت) ليئارسالا لهس نباو (ه505 تر دحوملا

 داز « يبيجتلا ناوفص باتك نجتحيو « (ه5ه8ت) يموزخملا ةريمع

 مهراعشا نم تاراتخمو 4 نيدحوم لا ءارعُس نم ريبك ددع ءامسأ « رفاسملا

 ويفر نباو (هه٠5 ت) لخنملا نبا : يوبنلا حيدملاو دهزلا ءارعش نمو

 (") (ه505ت)يوارجلا سابعلا وباو « (ه588 ت) رّبِْجُم نباو ء (هدا/٠0 ت)

 ٍليطتلا ىيحي ركب وباو « ( ه550ل تا ) ( ؛ ) يزازافلا ديز وباو
 موسق نباو « (ه0#58 ت) (5) ةزابخ نباو « (ه559 ت) (ه) يطانرغلا
 ًاضعب نأ ظحاليو مهريغو (8) ةفزع يبأ نباو (7) (ه784 ت) ٍليبشالا
 . 589 بجعملا (1)

 . 89 يسلدنالا ركفلا خيرات »/١07- ١١8 برغملا نايبلا (؟)

 .495 66516 4# « ١8 « 4 : رفاسملا داز : مهمجارت يف رظني 2(

 خيرات ©« ١١7 بهذملا جابيدلا شماه يف جاهتبالا لين « ١) مقر (طيرب) ةلمكتلا )0

 ةينيرشعلا دئاصقلا بحاص وهو (“7107 ةنس تايفو ةيرهزالا ةبتكملا طوطخم) مالسالا

 ىلعو « ًاتيب نيرشع يف ةديصق لك ٠4 ةنس اهأشنا « ةلبقتملا لئاسولا » يف ةروشنملا

 . «ةداجنلاو فعضلا لهال ةداعسلا ةئيفس» : اهيمست رداصملا ضعبو مجعملا فورح

 . 4١ ص رعشلاو رحسلا « -4١ ١4ه/4 ةطاحالا « ؛ه./؟ برغملا (ه)

 . "08/9 ضايرلا راهزأ ()
 . "49/9 ةلمكتلا (07)

 مساقلا وبا هنباو نيسحلا نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا وهو « 704/5 ضايرلا راهزا (8)
 ملسو هيلع هللا لص « مظعملا يبنلا دلوم يف مظنملا ردلا : هباتك لكاو هيبأ لمع متا « دمحم

 وأ هفلخ نم رخأت نم لك ىلع هلضفو هيبن ىلاعت هللا صخام ضعب هيف ركذي « مركو فرشو

 نيب نم ممألا لضفأ مهلعجو ء ءايبنألا لضفأ هلعج نأ يف هتمأ ىلعو هيلع هب نعما امو مدقت
 . 7175/9 ضايرلا راهزا «... ًامسوم ميركلا هدلوم اوذختيل مدآ دلو



 ةسارد ىف ةفق « يل تناكو « ةدحاو ة-ةيرط ىلع رعشلا لوق يف رصتقا مهنم

 )١( . ١ قياس ثحب يف مهراعشا ضعب
 الو « نيب ل ىكب « رصعلا اذه يف « يوبنلا حيدملا رايت ىوقتسا دقو

 ىلع ءارعشلا رمتسا دقو « ًارط ءالؤه زربأ ناك نانجلا نبا نأ نم ةحاشم
 يسلدناو يقرشم« نينثا نيدم>حم دي ىلع نفلا لمتكا ىتح « لاونملا اذه
 ديعس نب دمحم نيدلا فرش « مامإلا « ريبكلا رعاشلا وهف « يقرشملا اما

 « سانلا يديأب لوادتم « روهشم عئاذ هناويدو ( ه595--508) يريصوبلا
 1/7) يراوهلا رباج نباب فورعملا دمحأ نب دمحم نيدلا سمشوه رخالاو

 مظن» مساب فورعم هناويدو سلدنألاب رمحألا ينب ةلود ءارعش نم ( م1

 . (؟) ًاطوطخم لزي ال وهو « « نينوكلا ديس حدم يف نيدقعلا
 4ةريسو هتايح أذ

 رمان فورحملا » يراصنألا دخلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبا وه

 يف شاع . (4) سلدنألا مالعأ نم ددع بقللا اذهب بقلت دقو « (*) نانجلا

 سلدنالاب هتايح يف دهش ثيح نيدحوملا رصع « يرجهلا عباسلا نرقلا
 . اهفعضو. :اهراسدلا هش "ام ةينحوملا  .ةلوذلا دحم

 هنأب ردقن نا عيطتسن نكلو « ىوألا هتايحو هتدالو نع ًٌائيش ملعنال

 لاسرتسالا هل ردقو « هنوأ رهقيام ركبم دهع ذنم أرقو هرصع ءانبا ةأشن أشن

 . انيتأيسام وحن ىلع هغلبام غلب ىتح هاجتالا اذه يف

 . (16) ددعلا نيدفارلا بادآ يسلدنألا رعشلا يف يوبنلا حيدملا ()
 تالاقم رظنتو (رعش ١5/84 « 441) يمقر تحت دادغبب فاقوالا ةبتكم يف ناتخسن هنم (؟)

 ء46 مل 2م «#) دادعالا « هناويدو رعاشلا نع غالبلا ةلجم يف نيدلالامج نسحم روتكدلا

 . ١951 هنس ٠(

 « ه٠14 : نيرادلا ةداعس رظني « نايجلا نبا ىلإ نيرخأتملا نم ددع دنع رعاشلا بقل فحصت )2(

 . 59/1 مالعالا يحال ء وجم

 نب دمحم ركب وباو ء 1/*١5( ةديرخلا) يسرملا نانجلا نب دمحا ركب وبا : مهنم (4)

 هللادبع وباو 1١57/١( سابتقالا ةوذج ١1١6ه رفاسملا داز) يبطاشلا نانجلا نب ينفلادبع

 .نورخآو 5/١+١( لاجحلا ةرد) ههه ةنس برق دلو يان رغلا نانجلا دمحا نب دمحم



 لوطا يف كلذ روصي نيح ء« هايا هربو « هيبأب ديدشلا هقلعت سملنو

 ةيسرم طوقس مايأ تناك يتلا هتافو نع انثدحيو ناويدلا يف هل ةديصق

 رطضأو نييسلدنألا ىلع اوطلستو « نابسألا ةكوش تدتشا ثيح « ه٠54 ةنس

 دتشأ ىتح هنطوب قلعت يذلا هابأ كرتو « ةلويروأ ىلا اهنع ليحرلا ىلا وه

 : )١( اهدعب ردقلا هلهمي ملو هليحر نم ماع دعب هضرم

 افق بيبحلا كبن افق « ينفجو يبلق 2ايف « ولسلا ينم يأ باصم ىبأ
 افجو ينناخ امإ رجاهلا لصو ىمتيش نمو يبابحأو يراد ترجه

 بلقلا ءادنل ةباجتسالاو « نطولا بح يعاد ةباجا نيب هيبأ ةريح روصيو
 ؛ (7؟) لوقيف دلولا بح يفف

 اففصنمو يوحن اقبس ًايناف هبذجت رادلاو هبذجأ تلزام
 اقغَش دق ناك يبحب ابق عيطي 201هنتداعك موي ”ةلويروأ ءاجف

 همودق نم طقف مايأ ةعست دعب ىفوتي ذا ردقلا هلهمي الو

 افش قوشملا ردص الو ءافش اهيف هل تدجوام لايل عست ماقا

 امهنم بلطيو « امهبطاخي « نيوخأ هل نأ ملعن اهتاذ ةديصقلا تايبا نمو
 مهابأ مهدقف دعب ءاكبلاب هادعسي نأ

 افكت وا نازحألا ركن نم لثك 22امكباصُم يف انوكتال يبأ ينبااي

 افكولا ةلاطملا حضفت ةريعب ©( امكوتص هللاب ادعّسأ يبأ ينبااي

 : هتوخأ ىلعو « هيلع هفوكع ةدشو « مهيلع ضيبلا هيدايأ ىسني الو

 افنك هلظ يف انل نانحلابو ةفراع لك يلوأو ىبرو ىذغ
 افرط اننود نم هفرط امّنأك هعمادم شمرتال نفجلا دهسم

 :هلوق يف ,لوألا ةايحلا سوردو « ميركلا نآرقلا سورد هميلعت ىلا ريشيو

 .هم ه0 م5 . ؟؟/؟ ا 00

 .)ه56- ]هم ( )وز -1:4١ل+ 5:١ 2« ا١غه ع(هأذ « هال 2 همك” ال 69
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 افلّزلا اهب وجرا يتلا ةايحلا ىلا ينحشر مث ينوك ةلع ناك دق

 لهأ نم « نيروهشملا هرصع ءاملع نم حبصأف مايألا دمحمب تضمو

 فصو« ًاعراب « ًارعاش « ًاغيلب « ًابتاك « ًاثدحم « ةياردلاو ةياورلا

 « )١( قافتالاو ظفحلاو « طبضلا نسحو « طخلا ةدوجب

 لئامشلا فيطل ناك ذإ « هئاكذو « هلضفو هقلخ نع رداصملا تثدحت

 «ةءامقلا ىف أطرفم ناك هنأ درو دقف « ةيقلخلا هتافص نع اما « ًاروقو

 2« (؟) اهوحن وا ماوعا ةينامث نبا لفط هنا هربدتسا اذا هيئار نظي ىتح

 هركذ ناك دقف .. هقلّخ ةءامقب قلخلا نساحم هللا هلدبتسا ذا هّرد هللو

 (ه6١١ت) () حابر يبأ نب ءاطع يف هلو .. هتامم دعبو هتايح يف ًارطع

 ةنسح ةوسا اهملاعو ةككم لهأ ماما

 ةنس يفوتملا يشكارملا كاملا دبع نبا « انرعاش نع ثدحت نم عسوأ
 لازيال هيف هل مجرت يذلا ءزجلا نأ الا ةلمكتلاو ليذلا هباتك يف هال١٠

 .هنأ بيطخلا نبا ىور « ءاملعلا نم ددع هنع لقن دقو « (4) ًادوقفم

 رقتساو« ةئامتسو نيعبرا ماع هتضيب نم ودعلا نكمت نيح « هدلب نم جرخ
 . (5) صالخ نب يلع وبأ سيئرلا ةتبس ىلا هاعدتسا نأ ىلا (0) ةلويروأب

 ) )1١حفنلا « "4م/9 ةطاحالا ء ”4غو ةياردلا ناونع 4١5/0 .

 . ”49/» ةطاحالا (؟0)

 مث جرعأ ١ لشأ « سطفأ « 12 دوسأ ناكر هنأ 557/+ هتايفو يف ناكلخ نبا ىور 69

 . «رعشلا لفلفم ©« يمع

 . عامر حفنلا (4)

 دقو « ةيسرم ىقرش لامش ةروقش رهن ىلع عقت « سلدنألا قرش دالب يف ةنيدم : ةلويروأ (6)
 « ه551 ةنس نيينوجرالا يديأ يف تطقسف « مهم ًارود سلدنألا قرش خيرات يف تبعل

 . م” شماه 8494/9 ةطاحالا

 برغملا نايبلا يف هتمجرت رظنت « ه545 ةنس يفوتو « ه5817 ةنس ةتبس صالخ نبا ىلوت (1)
 (0) شماه م5ه/07 حفنلا «٠ (ناوطت ط) "هو/+
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 رقتساف (سذوت) ةيقيرفا ىلا هجوت مث ةمات ةوظح هدنع يظحو هيلع دفوف
 ةياجبب

 نسحلا يبأو « ملاس نب عيبرلا يبا. : لاثمأ هرصع ءاملع نع ىور
 هرهص : مهنم ليلق هنع ىور نمو « نيبولشلا ىلع يبأو « كلام نب لهس
 )١(. قيرز نب دمحم نسحلا وبا « ليبن نب مساقلا وبأ

 بهاوملا يوذ نم ناك « هرصع ىف ةرهشو ةناكم نانجلا نبا زرحأ دقل

 تابطاخم هرصع ءايدأو ءاملع ا هنيب ترجو « ًارئانو ًارعاش ةجودرملا

 زفاصلا اهصوضتو. اهراخاةلئاتق دق ةععازز اهيف تريظ»# تافناكمو

 نب فرطملا وباو « (5) ينيعرلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبا : مهنمو
 مهريغو « (4) طبارملا نباو « (7") يموزخملا ةريمع

 تامولعمب « (ه) طبارملا نباو « يشكآرملا كلملا دبع نبا اباتك لفحيو
 هتلصو « هرصع ثادحأ عم هلعافت ىدم ىلع انلدت « لاجملا اذه يف ةيفاض

 مدعو « ةايحلا يف دهزلل ديدشلا هليم نم مغرلا ىلعف « هئانبأب ةنيتمل

 . «”49/؟ ةطاحالا ()

 جمان ربل حوبش ميهاربا ذاتسالا ةمدقم « 76-5551 ةلمكتلاو ليذلا يف هتمجرت رظنت (؟)

 . ينيعرلا خوي

 هتاميح « يوزخملا ةريمع نب فرطملا وبا « ةفيرش نب دمحم روتكدلا باتك هتمجرت يف رظني ()
 .٠ (ماو55 سماخلا دمحم ةعماج ط) هراثآو

 شماه يف هتمجرت رظنت رفاظ نب يلع نب دمحم ءالعلا وبا : امهدحأ « ناملاع بقللا اذهب فرع (4)

 تارايتخالا يف طوطخم « رقفلا رهاوجو « ركفلا رهاوز باتك فلؤم وهو ع« ؟ ق

 باتكلا لالخ نم هنع انتامولعمو « ًافنآ روكذملا ءالعلا يبا مع نبا : رخآلاو « ةيرعشلا

 ةئيتم ةلص هلو باتكلا يف ريثك رئنو رعش هل ليلج ملاعو « ضاق « ركفلا رهاوز

 ةقرفتم ةريثك عضاوم يف ركفلا رهاوز « 784 2« +/+1٠١- 7907/١/8 ةلمكتلاو ليذلا (ه)

 . )ال١ 2« هه « ١49 ةقرو : اهنم
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 لب هنع ًايئان « هعمتجم نع ًالهاذ نكي مل هناف « هرصع ءارمأل هزايحنا
 تالسارملا»و تاعجارلا عوضوم شيعتنا دف « )١( تاكراشم هل تناك

 وحن ىلع «٠ ةيبدألا سلاجملا ترهدزا كلذك « ًارثنو ًارعش « ةيبدألا

 ةينيشو © (؟) مهجلا نب ىلع ةيئار اهب ضراع ينلا « هراعشأ يف انيتأيسام
 . (4)» سوواطلا فصو يف هءاسلج اهيف ىراب يتلا تايبالاو (") يبنتملا

 يبأ عم هتالسارم نع (هالا5 ت) ينيربغلا لاقف « هيلع نوخرؤملا ىنثا
 ًاريثكو ١ : تالسارملا كلت تبحص يتلا ةيبدألا ةكرحلاو ةريمع نب فرطملا

 الا هيلا لصي الو ءاحصفلا نم ريثكلا هنع زجعي امب نالسارتي اناك ام

 .(ه)ريثك هبدأو ريزغ هرثثو « نسح هلك همظنو هرثنو « ءاغلبلا نم ليلقلا

 هدامآو « ةديدع هنشضاحمو ) : لاقف ( هالال5) بيطخلا نبا هفصو

 برضت « ةريهش هتباتكو» : رخآ عضوم يف هنع لاقو . (5) (« ...ةديعب

 «ا/» رصانخلا هيلع ىوطتو « لاثمألا اهيف هركذب

 ةدوجو « هرابخأ ةعس ىلا راشأو ©« هل هرابكا نع برعأ دقف « يرقملا اما

 ًامظن تايوبشلا يف همالكو « ًادج ةعساو نانجلا نبا ةمجرتو» :لاَقف هيدأ

 اذمل مكو) : هيلع ًاينثم رخآ عضوم يف لاقو ( هللا همحر ليلج ًارثنو

 .ا5١؟ 2 ١49 « ١6٠ ةقرو ركفلا رهاوز (1)

 . ١١ ق هناويد (0)

 . ١6 ق هناويد (0)

 . ١؛ ق هناويد (غ؛)

 . م”«و ةياردلا ناونع (ه)

 . ”هو/ ةطاحالا (5)

 . ”ه9/9 ةطاحالا (0)

 . 491/0 حفتلا (4)
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 نأ « هرعشب باجعالا غلبو )١( « نسآ ريغ اهؤام « نساحم نم بتاكلا
 « (7”) سيردتلا سلاجم يف ةيميملا هتسمخم دشنيام اي ناك يّررقملا

 . (") هباتك يف هتسمخم تاضراعم نم ًاددع انل قاسو

 : هتافو  "؟

 لقتنا ١:ةلصلا يف («) ذاتسالا لاق : لاقف هتافو ركذب بيطخلا نبا درفنا

 مهو دقو . (5) ( ةئامتسو نيسمخلا رشع يف اهيف يفوتف « ةياجب ىلا
 هدلب نم هجورخ نأ بيطخلا نبإ ىلا بسن نيح « ةياردلا ناونع ققحم
 يذلا (0) ةيسدنسلا للحلا ىلع كلذ يف ًادمتعم ةئامتسو عبرأ يف ناك
 فيرحتلا عقي ثيح «رشع» ةظفل ىلا ةفاضملا (نيسمخلا) ةظفل هيف تطقس

 ةافولا خيرات يف

 ةنس ناك نابسالا يديأب ةيسرم طوقس "نأ فيرحتلا اذه ححصي امو

 ناك دقف « هدنع خيراتلا فحصت امش « ه4٠50 ةنس سيلو ع« (5) 0١

 دقو « ه581/ ةنس ةتبس بحاص صالخ نب يلع وبأ نيترازولا وذ اهمكحي
 ةنس يفوتو 2« (/) ه5141 ةنس يصفحلا ىيحي ايركز يبا ريمألل هتعيب نلعأ

 . هككك

 رهاوز» باتك ىف نانجلا نبال لئاسرو دئاصق نارتقا هححصي كلذك

 تءاح دمؤ 0 م5115 ةلس ىتح ًايح ناك هنا ىلع انلدت خيراوتب (ركفلا

 )١( حفنلا ا/ره١؛ .

 هيخآل اههجوي دوه نبا نع هتيص و اياصولا بدا ىف هبتك ام « هب هيونتلا ردح امو «

 مفنلا  » 75١/١ىشعألا حبص 4/0" .

 . "مرا هسفن (0)

 تطقس دقو ةلصلا ةلص بحاص ريبزلا نبا ينعي (*8) . 4070- غغهرال هسفن (0)
 . ةطوطخملا نم هتمج رت . م"هور#“ ةطاحالا (:)

 . 01١1/8 ةيسدنسلا للحخلا )١( شماه ”#و ةياردلا ناونع (0)

 . و9 ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا (5)

 ) )0نيطبارملا رصع ٠9/41 « 5١7 .
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 هنأ طبارملا نبا ركذو « )١( ه557 ةنس ناضمر اال ىف ةخرؤم هل ةبطخ

 « (؟)ه"47 ةنس ىلوالا يدامج رع ىف ةيسرمب ةيحاكدلا هتبطخ أشنأ

 هباتك فيلأت نم طبارملا نبا يهتني نأ لبق يفوت نانجلا نبا نأ حجرشو

 ءهب ةنورقم رعاشلا ىلع محرتلا تارابع مدختسا هّنأل كلذو ء ه548 ةنس

 انردق اذا . ه558و 555 ىتنس نيب تناك هتافو نأ ررقن نأ نكمي انه نمو

 دق ناكو ه5 ةناع نخاع نرد لك نر ةافوو كغ هياتم: كلا ضيف كرت هلأ

 «هتافو نع بيطخلا نبا ةياور عم تام وهو « هدنع نانجلا نبا يظح

 : هرعش رداصمو هناويد

 يف مهراعشأ نّودت مل نيذلا ءارعشلا يف آعدب نانجلا نب هللادبع وبأ نكي مل
 ًارمأ نيرومغملا ءارعشلا نيواود نادةف ناك اذا و« مهتامم دعب وا مهتايح

 نبا ءالؤه نمو « ءارعشلا رابك نم ددع نع ديعبب سيل هناف « ًآافولأم
 بتك يف « ناويد يف هرعش عمج ىلا ةراشإلا درت ل ذإ « (”) يسلدنألا ديهش

 « ليوطلا عابلاب هل داقنلا ةداهشو « هجاتن ةرازغ نم مغرلا ىلع « ءامدقلا

 . ةعاربلاو قذحلاو

 اميسالع« اهرداصم باهذب بهذت نأ « نانجلا نبا ”ءاهشأ تكشوأ دفل

 يف « ةدحاو ةياورب ءاج هراعشأ نم انيلا لصوام نأل كلذو اهنم ةطوطخملا

 ببسب فيحصتلاو فيرحتلل اهنم ليلق ريغ ضرعت دقو « دحاو ردصم

 مهنع لقن نمو « خاستلا لهج
 دقف « هراعشأ عيمج رعاشلا راعشأ نم هيلع فوقولا انعطتسام لثميال

 « ًاصن نيسمخو ةعبرأ يف هتعنص يذلا ناويدلا يف ةيرعشلا هصوصن تءاج
 رعاشلل راعشا ىلا تاراشا انيدل ذإ « تيب ةئامثالثو فلا ءاهز اهيف عمتجا

 . +١ ةقرو ركفلا هاو 01

 . ل65١ هسفن (0)

 . هال هبدأو هتايح « يسلدنألا ديهش نبا )6
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 لزي امل « رعاشلا يشك ارملا كلما دبع نبا هبف مجرت يذلا ء 00

 نم رتل" لقا ا © ةطاحقلا فيلا نإ دنع لقت دق ًادوقفم

 رهاوز « هباتك نم ثلاثلا مسقلا يف طبارملا نبا ري ريشيو © بيطلا حفن يف

 نأل « اهيلع فقن ملو « هنم يناثلا مسقلل ًاتايبأ مدق رعاشلا نأ ىلا « ركفلا

 . ًادوقفم لازيال مسقلا اذه

 هل يرعش عومجم وا « رعاشلل نودم ناويد لوصو مدع نم مغرلا ىلع
 ةديصق ءانثتساب .. هريغ ىلا فرصنتف هيلا اهتبسن برطضت مل هراعشأ نإف

 اهعلطم تايبأ ةرشع يف ةيمال
 هلاعنب وس. قم رولا كلل ةيييحت ..نيلا الول

 رعاشلا ىلا اهبسنف 2« ه١"ه٠ ةنس ىفوتملا )١( يناهبنلا فسوبي مهو ثيح

 ريغب هيف اهاندجو حفنلا يف ة ةديصقلا انتعجارم ىدلو بيطلا 5 ًادمتعم

 . ورع

 اهتمدقم يف رداصم ةتس ىلع « حضاو وه امك « رعاشلا راعشا عزوتت

 ةبتكم يف ةديرف ةخسن وهو « (رقمفلا رهاوجو ركفلا رهاوز» طوطخم
 نسباب رهتشملا يدارملا رفاظ نب يلع نب دمحم ءالعلا يبال «٠ لايركسوالا
 دعيو « رعاشلل يرعش ىومجي ربكا وهو . (ه#557 ت) (؟) دطبارملا

 نع لقني ناك فلوؤملا نأل « هراعشا ةياور يف رداصملا قثوأ نم « باتكلا

 « اهتبسانم ركذيو« دئاصقلا خرؤي هنا امه « ةهفاشمو « ةرشابم رعاشلا

 اهبتك يتلا فلؤملا ةخسن نع ةلوقنم «٠ ةسيفن ةينئازخ ةطوطخملا ةخسنلاو
 . ه54/ ةنس نانجلا نبا ةايح ىف اهخسن نم ىهتنا « هدي طخب

 فلؤي وهو « ًاتيب 545 يف ًاصن نيثالثو نينثا ةياورب طبارملا نبا درفنا

 وهف « رعاشلا راعشال يناثلا ردصملا امأ . رعاشلا راعشا نم /"5ه يلاوح

 . ه٠4 نيرادلا ةدامس )١(

 . ناويدلا نم(؟) ةديصقلا شماه يف هتمجرت رظنت (؟)
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 رعاشلل ةدحاو ةديصق ةياورب درفنا فلؤملاو ناونعلا لوهجم يرعش عومجم

 ًاتيب نيعبراو ةئام يف ةفيرشلا ةكرابمللا ةديصقلا « اهامس

 (ه ٠١54١ ت) يناسملتلا يرقملل بيطلا حفن وه ءهراعشال ثلاثلا ردصملاو

 رداصملاو « ًاتيب نيرشعو دحاوو ةئام يف ًاصن رشع ةسمخ ةياورب درفناو

 . هرعش عومجم نم 189 ةبسن اهيف دروام فلؤي « ًافنآ ةمدقتملا ةئالثلا

 نبال ةلمكتلاو ليذلا : يه رداصم ةئالث ىلع عزوتتف اع ةيقب اما

 نبال ةطاحالاو « (هالا4١ ت) ينيربغلل ةياردلا ناونعو « يشكارملا كلملادبع

 ةعئرأو ةئاق يف صوصن ةعست رداصملا هذه تدروأ (هالال* ت) بيطخلا

 . )١( لوالا لوجلا يف امك « تايبأ

 ثبلتت مل ذإ « (؟) نيثدحملا نيسرادلا نم لامهالاو فيحلا انرعاش لان

 « يناهبنلا فسويل نيرادلا ةداعس « امه نيباتك ءانثتساب « هدنع مهبتك

 بيكشل ةيسدنسلا للحلاو « تيب نيعبسو ةئالث يف دئاصق عبرأ هل قاس ذإ

 . ًاعيب نيثالثو ةسمخ يف ةدحاو ةديصق هل قاس ذا (ه55"1 ت) نالسرا

 راشتنالاو عويذلا اهل بتكي مل رعاشلا راعشأ نأب ررقن نأ عيطتسن انه نم

 « اهتياور رركتت مل كلذك « ءابدالا نم ةقبط ىدل ًادودحم اهوادت لظو

 . يناثلا لودجلا يف امك« هراعشا نم ةليئضلا ةبسنلا ءانثتساب

 ردصم نم رثكا يف ةديصقلا دورو ىلع - ةمالعب ماقرالا لدت (1)
 دمحم روتكدلا باتك اهنمو « نانجلا نبا راعشأ دنع ةرباع ةفقو ةئثيدحلا تاساردلا تفقو (؟)

 ينيدلا رعشلا نع ليوط لصف يف ثدحت « نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف رعشلا ديعسلا ديجم
 ىفتكا كلذك « ١0١ ص ةيميملا رعاشلا ةسمخم ىلإ ةراشالاب ىفتكاو 786 - ؟ه ص
 ةراشالاب 785 ص نيدحوملا دهع يف يسلدنالا بدألا هباتك يف يسوألا ةمكح روتكدلا

 . ةفطاع قدصو ًاقوش ةمعفم يبنلا حدم يف دئاصق رعاشلل نأ ىلإ
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 )١( مقر لودج
 اهنم دروام مجح عم ًايخيرات ةبترم نانجلا نبإ رعش رداصم

 00 دئاصقلا ماقرا عومجم ددع هتافو عم فلؤملا 0 ردصملا
 هب د رفناام تايب الا دئاصقلا 538

 مك ( )104-5 مع ال ءوفلل) مك »ا (ه557ت) طبارملا نباركفلا رهاوز ١-

 ا (ه14م) فيلأتلا خيرات
 ل هلا مسوق

 يع

 .(6؟

 5 (؛ وو ما عكه) ال ع (ها/.ت) كلملادبع نبا ةلمكتلاو ليذلا -؟

 "4 (؛:و ءا*) م١ ١ (ها4١0ت) ينيربغلا ةياردلا ناونع -»
 0 (م.4لو405) م) م | (هالال١ت) بيطخلا نبا - ةطاحالا -4

 ١ ١4٠ . ١4 خسنلا خيرات فلؤملا لوهجم يرعش عومجم -

 مها١٠١ ١” هلم

 1 ل ل ل يل (ه١4١٠ت) يرقملا بيطلا حفن ١

 ١١١ ل ل ل ضي

 (ه4 ن0 ع

 1( ياا

 (؟) مقر لودج
 ردصم نم رثكا يف تدرو يتلا دئاصقلاب لودج

 ةفيدحلا عجارملا ةميدقلا رداصملا

 اهتايبا ددع دئاصقلا ماقرأ ردصملا للستلا اهنايبا ددع دئاصقلا ماقرأ ردصملا لسلستا

 ةرركملا ةرركملا

 .0 5٠١  نيرادلا ةداعس ١ م١ 0 ةطاحالا ”٠

 ف نك - .؟ . ىلا بيطلا حفن م

 الما م - 1

3 - 4 6 

3 7 
 1١/ نيب 1١١ يلكلا عومجملا دئاصق نامث

 م١



 ةيرعشلا هتاعوضوم 4
 يبرعلا رعشلا تاعوضوم يف مظن دق « هللادبع وبا نوكي نأ كشوب

 هتريسو « ينيدلا هكولس تنياب يتلا تاعوضوملا ءانثتساب اهلج « ةفورعملا
 ىلع هؤدابم تسكعنا ذإ « امهب فرعءو : امهيلع أشن نيذللا « ةميوقلا

 نع ًاحفص برضو « هلطابو لوقلا رجه يف مظنلا نع فزعف « هراعشأ
 . ءاجهلاو نجاملا لزغلاك .. باوصلا ةداج نع ةفرحنملا رعشلا تاعوضوم

 تاعوضوم تناك اذاو « جاتنلا ريرغ رعاش نع انل فشكت ةينأتمللا ةساردلاو

 هتاعوضوم زربأ ىلا ريشن نأ عيطتسن انناف « ةدحاولا ةديصقلا يف كباشتت رعشلا

 اهتيمهأ بسح ةيرعشلا

 تايفإلا رعش 5
 دقو « نانجلا نبا ناويد دئاصق (؟) تايوبنلاو )١( تايهلإلا ردصتت

 تايوتحم نم 21414 ةبسن فلؤت ةديصق نيرشعو ًاعبرا ناويدلا نجتحا
 نيمز التم نايتأي ناعوضوملاو «ناويدلا فصن نم ليلقب لقأ يأ « ناويدلا
 هللا ركذب مالسلاو ةالصلا هيلع هركذ نارتقا اهضعبب نينرتقمو ءًانيتمو ًايوق ًامزالت

 يف فولأم رمأ كلذو «٠ هعم ركذيو الا هللا ركذي الف ناذآلا يف ىلاعت

 ديحوت وه ملسملا ةداهش نم لوالا نكرلا ناف « ةمات ةقلح مادام « ةدئاصق

 كلذ نمف « مالسلا ةالصلا هيلع هتلاسرب رارقالا وه يناثلا نكرلاو « هللا
 . تيب نيثالث يف يهو مارلا هللا تيب ىلا جحلا اهيف قوشتي يتلا هتديصق

 : () لوقيف ديدشلا مهنزحو نيبئاتلا برك روصي اهتايبأ يفو
 اجراف هللا ىوس ًاموي لحنرل يىجتري سيل هيرك يذ نم هللا هل

 اجئاه رحبلا ىري نأ ًارعذ قعصيو 2 اهباهي سيل بنذلا راحب ضوخي
 م5 440 2 ل4 2 #51 ءال ى م .ع ءار : هلدئاصق رظنت )1١(

 2( 41١ : "مخ ءاللل او 2 5 4 21 هو 4و ىف («5 هم 7, : هدئاصق رظنت 6

 . عغ٠6 ٠ ع

 . ا” ؟_”#خ ؟ ا” "#1 ؛6 ٠١/4 ق )م
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 اجح الو دشرل هيدهي رجح الف هسه ةبايغ يف ًالالض هيتي

 هن ديصق ًامتاخ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نم ةعافشلا وجريو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هركذب

 اجلاعتم ءافشلاب بونذ ءادل ةاالجاعم نوكي نأ يعيفش لعل

 اجئاشو يبلق برق نم هل تلصو دمحأ بح ىوس يامال يلامف
 يعاود ىري ذا « ةبابصلا ناريثو « قوشلا جعاول جبهي امم هللا تببو

 . )١( هدورو وأ بكرلا رودصب هبابساو جحلا

 داتعباو يأت يذ تةبابص محراو يداحاي هللاب فق . بكرلا يداحاي
 يداولاب لّح نّمع لأسيل امس هل خيصُت نأ الإ كنع يغبنيام

 ةرعتسملا قاوشالاو دجاوملا نم ًابرض هدنع ةديصقلا دوعتو

 دامخا .نضعب ”دمخاف تردق ناف تدفو ىوجال ران حناوجلا نيب

 داعيا ران يعولض ران 6 مهركذو ًادامخا عيطست تاهيه

 داروو دار فرص اهدرو نع ١ اهب ليح ءمضلا تاذ دجو مهب يدجو

 هذإف« مارحلا هللا تيب ةرايز نيبو هنيب تلاح دق قئاوعلا تناك اذاو

 : برغلا هب ءان يذلا ببرغلا وهو « مالسلا غالبا مدعيال

 دادرتو ريركتب ءافولا ىضري امك مايخلا كلت ىلع يمالس "ًأرقاو

 يداحاي هللاب فق بكرلا يداحاي هب ءان برغلا يف مكبيرغ 'لقو
 كرابلا ناضمر رهش عادو يف اهمظن يتلا ةيداضلا هنديصق يفاثالا ةئلاث

 . (؟) تيب نيرشع يف هتديصق يتأتو ميركلا رهشلا ةقرافل هن زحو

 اضموأ ناك امدعب هانس باغو ىضم دق كب نأكو ناضمر ىضم

 اضيف كنوفج لسرأ هرثا يفو ًآملعَم كنوجش نيب هنيب يفف
 « مهيلع ضيبلا هيداياو نيملسملا سسوفن يف ناضمر ماقم نع انثدحيو

 للص لوسرلا حدم ىلا لقتني هيلايل نيب ردقلا ةليل لالجو . ةغباسلا هلئاضفو
 : لوقيف ملسو هيلع هللا

 . 1" فكك ء؛ف ء«ذ/مرحك (؟9)

 ٠



 اضرلابو هنم وفعلاب انمركأو 2هئازج ريم شرعلا هلإ هازج
 ىضترم ةلاسرل ميحر فوؤر كرابُم يبت نم هيلع ”ىلصو

 لاجينزالا ليبس ىلع همظن امم يهو. هتيئاه ةعزنلا ةصلاخلا هدئاصق نمو

 بتكف « ًائيش هل بتكي نا هلأسف ًاموي هدنع طبارملا نب ءالعلا وبا رضح دقف

 تناكف « هلوق حجفيام لوأ اهلعجي نأ هلأسو «هللا» ةلالجلا ظفل ءالعلا وبا

 هرخآو (هللا» ةلالجلا ظفل تيبلا لوأ « ًآَعيب نيرشعو دحاو يف هتديصق

 عوجرلا ةرورضو « انيلع همعنو هللا ءالأل دادعت اهلمجم يف يهو ؛ كلذك

 : (") اهنمو ًامئاد هيلا

 هلا 0 ةمعن مك هضافأ دوجولا يف لضف هلل

 هلل 0 ةلئم ىويش لك يف ”ةنئم رفوأو ىسفوأ ام هلل

 هلل تا ©« اهم ىيحن واب مو انئيف هلل
 ا

 )١(: اهعلطمو تايبأ ةرشع يف يهو هتيلاد « هاجمنالا اذه يف هدئاصق نمو

 ادعولا زجني نأ نمحرلل دب الو  هدعو هللا زجني ىتح ربصأس

 «سداسلا تيبلا يف ةيناث هركذل داعو « ءامدلاو ربصلا ركذب اهلهتسا ناو وهو

 هركذيو « هناحبس هلل وعدي رعاشلا ناذا «٠ تايهلالا باب ىف لخدت اهماف

 نيملسملا ةمزا هتمزا نوكت دقو « هب تّلح ”ةمزأ جرفي نأ ةودعربو « هدمحنو
 هعفشي هنا « هللا ركذ يف هتداعكو « ًايناسنا ًادعب ةديصقلا حنمي امم « هرصع يف

 نود « هناحبس هللا ةراختساب اهمتخيو « ةعافشلا هنم بلطيو « هيبن ركذب
 : لوقيف هيف ىلاعت هللا ريختسي يذلا هعوضوم يمسي نأ

 ادشتمكحتسا وا ًادقع تبعصتسا اذا ةمزأ جرفي هللا فطل لاز امو

 ادبعلا اهتّشمو اهامحرب كرادت ةّيفخ يتأت فاطلالا هل نمايف

 ادمحلاو ركشلا لبقاف لاح لك ىلع 2 ددرم دمح ريغ 'لاقم يلامو

 ا ب 4 ا 1 حر
 .4ك ءال يو ء"# ءك)ك (90)
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 ادّنلاو كسسملا حضفي مالس ىكذاب 2هبانج صصخاو يالوم اي هتعفشف
 يف يهو 2 مزلي الام موزل اهيفو « ةيميملا هتديصق يضمت هتاذ هاجنالابو

 هتميزعب رعاشلا هلتق م 2 همهاد يذلا سأيلا رك ذب اهؤدبب اتبب رشع ةئالث

 ميلستلاب لبرستو« ىوقتلا سايلب نيزتو ليمجلا ربصلاب هسفن ىلحو « ءاسعقلا
 : )غ1( ةداعسلا ليبس هذهف 6 قداصلا ءاجرلاو ماتلا اضرلاو

 اجرأت ام اضرلا اير نم بجحيو اجرلا يل بلاغي سأي الع ام اذا
 : لوقيف هسفن بطاخي اهيفو

 اجرعو لام « ربصلل نم رصنيل هنإف « ليمجلا ربصلا ىلإ يليمو
 اجرخمم قداضملا لك ند هللا كل هفطلب لعجي « هللا ىوقتب ينيدو

 اجرعم ةداعسلا يقره ىلإ تدجو اهدصقل ”تيده نإ ”ليبس يذهف
 اههاق يتلا ةثالثلا تايبالا يف ةروص ىلجأ يف ناعذالاو ميلستلا اذه ىلجتيو

 : (5) هثوم ضرم يف

 يضرمن وه يذلا وه بيبطلا نا يستياكشو يتياكش بيبطلا لهج

 يضر امي تيضر يمقس ىضترا نإو هلضف ”كرادت يئرب ىضترا نإف
 يضرعت تلعج هت.محرل نكل هب يضقي يذلا يف ضارتعا يلام

 هل عرضتلاو هناحبس هللا ءاعد نيب « هدئاصق يف جزمي رعاشلا أتفي الو

 ب رعتام الهو « ةعافشلا بلطب 2 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ هجوتلاو

 : (9) تايبا ةسمخ يف تءاج يتلا هتيميم هنع

 معنلاو لوطلا اذاي كديبع محرا مدسنلاو رشح ا موي قلخلا محرأ اي

 ممالا ةريخ نم ىبتجملا رهاطلا 2اسنئجلم راتخملاب تلسوت ينإ
 ممحلاك رافكلا ذا ميحجلا نم هب ةاجنلا وجرأ يذلا عيفشلا وهف

 .ال 22ه ء4 ءك/ال (1)

 ل. م” ٠/1

 .6ه ه5 ءل/٠4 (50)

 في



 ( (مالسلاو ةالصلا .هيلع) لوسرلا حدمب اهصتخا يتلا« هتيئات لهتسي كلذك

 يف تافصلا نع هبيزتتو ىلاعت هللا ركذب اهلهتسي « تيب رشع ينثا يف يهو
 : )١( لوقيف تايبأ ةثالث

 هتئاذب افصو طيخي نأ ندع سانت ةيماك

 هتافص يف هبشم نع الداتسح لابيسسعت قيس

 رون يذلا « (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا حيدم ىلإ لقتني ام ناعرسو
 «تايبأ ةثالث ىف همسا رركيو « ةعيفرلا هتاجرد هب ومست « هتامس نم ىدهلا

 بجعتلا بولسا مدختسيو « دبم ريخو « عاد ريخو « داه ريخ اهيف وه

 : ةيماسلا همراكم راهظا يف

 هتامركم اكفضص ةكحمف نحل نسم ةتقا' مويتكا

 هتاجرد الع تمس لوسر نم هب ٌمركأ
 « هيلا رمالا ضيفتو « هل ميلستلاو هللا ىلع لكوتلا « ناميالا طورش نمو

 : (5) لوقي هاجتالا اذه يفو « ريخلل وه هقوسي ام لك نأب ناميالاو

 ءاجر هلالا لضف يف باخ ام ءهناف هلإلاب كءاجر قي

 ءاجلو هل ءاويا كمصعي  ةملم كترع اذا هيلا أجلاو

 ءاجي كسل هب ميركلا ءاش امف هدي يف ريخلا نأب ملعاو

 . هلاوحأ عيمج يف هيلع ةنميهم ىقبت هللاب نمؤملا ةيصخش نأ ظحاليو
 نيحو « هناحبس هللا ىلإ هوزعي هناف « رمأ هب لزن وأ ضراع هب لح ام اذاو

 رظني هللادبع ابا نإف « نوكلا نم ةيلامجلا يحاونلا ىلإ نورظنيو ءارعشلا فقي
 هدوم + هيلاه كاك انها" نك ف :نآلل هوقو: :ناسرالا' رعي اماابنا له اهبأ
 هيلا سانلا ةجاح تدتشاو « رطملا سيحنا اذاف « هنديد ناك هناحبس هبيزنتو

 ) )1١ىف ع5 عدو ١ل.

 مدلل ([5)

 فو



 لوقي نأ «٠ طبارملا نب ءالعلا وبا هلأسي « لزن مث ةعارضلا فكأ تعفتراو

 )١( لوقيف « كلذ يف ًائيش

 ابحّسلا هب ىنمي يذلا هلإلا الإ 2”دحأ هب يردي ال بيغلا يف ثيغلا
 ابجو ام ًاركش هل قيطن الو هل ءانثلا ىصحن ال دمحلا ههجول

 ( اهرداغي مل رعاشلا نأ ذإ « ًاعيمج هتايهالا عبتتن انيضم ول ماقملا انب لوطيو

 هنا ىتح « هريمض يف هعم ًارضاح ناك هللا نال كلذ ًاماملالا اهنع دعتبي وأ

 هبيبحل تبثاو « اهضراعف لزغلا يف مهجلا نب يلع ةيئار ضراعي نأ فلك
 : (؟) هيلع قوفتف ٠ مهجلا نبا هتبثأ ام قوفي ام تافصلا نم
 يرس هترضحل الا تفتلي ملف هلاك تمهف بوبحمب تمهف
 يركش هدماحم ىصحُي نأو « يلاقم هفصوب طيحي نأ ىلاعت بيبح

 تاذلاب همايهو هفلك نع انثدحي ثيح « ةيفوص ةعزن ةديصقلا بوشتو
 لوقيف ةيهلالا

 يركف هراكذأب ولجأ اذا .« لجت هدنعو يدنع وهف باجح لكف

 يردأ الو يرجح فردا لاك ند هدسحو لكلا وه لب ينم لكلا هل

 يركس يف يوحصو « ينابثإ ىوحمف هبحب تركساملهب تينف

 يرمخ نم ةبحملا رمخ اذّبح ايف 2اهفرص ةبحملا ساوكأب يناقس
 هللا ديحوت يه يتلا هتيضق ديكأت يف ةريثك تابسانم لبتبي هدجن كلذك

 . (") هدئاصق يف "يلج رمأ وهو .« سوفنلا يف هلوسر ماقم ميظعتو

 2.4 م” ءك/4 (1)

 . 76 ل1 ل5 15 اه ءاللك (0)

 . «494 ء«و٠.م دئاصقلا مدقت امع الضف رظني (0)
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 : تايوبنلا رعش ب

 امثيح رعاشلاف « تايوبنلا رعشب تايهلالا رعش مزالت ىلا ًافنآ ترشأ

 هتديصقف « ًاملسمو ًايلصم « هتديصق هب ًامتاخ ميركلا هلوسر ركذي هللا ركذ
 : )١( هلوش اهمتخي تمدقت يتلا ةيميجلا

 اجشان دعبلا نم ىنكي اجش فيلح ٍةبابص يذ نسم هللا مالس هيلع

 (؟) هتينيع رخآو
 عفدت مل اضرلا باب تدصق اذذ يحن ينم هاوشم ىلإ ىدهأو

 : (*) تمدقت يتلا ةيداضلا هتديصق رخآو

 ءامسألاب هالوأ امو فرش يف ةاتمسأ انه هللا ةبيلع لنضو

 : (4) كلذك ةينيعلا هتديصق رخآو
 عولطلا دنع ”ءانكذ :تءاضأ امن "ادونغو اءنس: :ةالبضلا كلنسلغو

 : (0) هتيفاق رخآو
 قروي ةداعسلا حود امتالصب ١ ديسو يهف هيلع ةالصلا لصو

 ةمسلاو « تايوبنلا يف ةصاخ دئاصق درفأ كلذ نع الضف رعاشلا نكل

 «يبنلا بحب مئاه رعاشلاف « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا حيدم اهيلع ةبلاغلا
 يف. وهف .. اهطامنأو بيلاسالا نينافأب هايإ هّبح اياوز ضرع يف ننفتي وهو

 0 « قلع قوفُم هرامضم يف همهسو « عطاس عراب هناديم

 كفستف ٠ « هفصتنلا هنافجأ وجري هنا ىتح + « ميركلا يلا ىف دم انج

 : (5) ًاعومد ال ”ءامد

 )١( ؟ؤ/5 .

.4/١ 4 )0( 

 ) )0و/لا١

. ١١/5 )#( 

 3 <, )ع(

 .ال/ه (5)
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 اجئاشو يبلق برق نم هل تلصو 2 دمحأ بح ىنوس يامال يلامف
 اجزاوم عوسمدلل ءامد تكمففس -هدجو قح هنافجا تفصنا ولو

 يف هعم شيعي « هريمض يف (مالسلاو ةالصلا هيلع) لوسرلا دجن كلذلو

 هه امج وجر وهف « وأ نم ةعاس ه رداغت هتروص داكت الو 34 هلاحرتو هلح

 ةعطقم يف هايإ هبح يف قداصلا وهو بونذلا نارفغو هللا دنع ةوظحلا لاني نأ

 : )١( اهنم تايبأ ةعبس نم
 عفشم بونذلا يف عيفش ركذب 2 هبونذ رفكا مل موي بهذيأ
 عفرم باسحلا يف ماقم يذ ىلع ةضيرف ةالصلا تح يف يضقأ ملو
 عفتني كش ال راتخملا جتري نمو هبح قدص يف عسفنلا هيدل ىجرأ

 :(؟)كلذك تايبأ ةعبس نم ىرخأ ةينيع يف رعاشلا دنع ةربنلا هذه رركتتو
 . عيفشلا يبنلا مساقلا يل لخلا دمتعم بولقلا بيبحن

 ٍعسيمسلا يبعلا دحاولا ةزعع 20لا ىذ ىلإ يبونذ نم تعفشت دق

 عيتش لعف لكو اياطخلا يف ىهانت دق هسفتل مولظل

 وجريو « هبونذو « هاياطخ رفكيل (مالسلا هيلع) لوسرلا نانجلا نبا عفشيو
 : (*) هناحبس هلل هب هجوتي يذلا « هبحم ةاجنلا

 قيل ةةادهلا ٌراَف هبحبف هبح قداص نمحرلا بهوتساو

 « ةناكملا لانتو نميلا كردي هب ٠ ريخلا باوبا حاتف وه ميركلا لوسرلاو

 رهاوز» هباتك فيلأت طبارملا نبا يوني نيح كلذلو ةيماسلا تاياغلا كردتو

 هباتك لوأ اهلعج ًاتايبا مظني نأ هللادبع ابا لأسي «رقفلا رهاوجو « ركفلا
 : (4) اهنم ًاتايبا لجن ريف

 . "-رل/5 (0)

 .4 «م/م كلذك « ه/1 69

 « ١5/5 كلذ نم ريثك ةليسولاو ةعافشلاب (ص) لوسرلا ركذ نارتقاو 7“ ءه «ء )4( 5/١

 . ؟/وح 2 /11 ع2 هز ا ماب 2 ١/55 2 مإح
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 ءاصحإلا نع هدماحم تلج يبنلا ىلع ءاشثلاب كلاقم أدبا

 ءارسإلا بحاص « زواجتلا هنم اهب وجرت يتلا كتليسو لعجاو
 ءاعفشلا ةعافش باب حاتف 22 ىدهلاو ةلاسرلا ناويد ماتخ

 طبارملا نبأ لأسي كلذلو . اهكسم متاخنو « رومالا ماتخ كسم وه كلذكو
 ةالصلا هيلع ) هركذ يف نوكي يكل « ًافنآ مدقتملا هباتك اهب متخ ًاتايبا ان رعاش
 : (”) ًامتاخو « ًامسيم (مالسلاو

 ”قبعيو ماتخلا كسم اذش وكزي هركذبف دمحم ركذب مقخإ
  قسني دماحملا ديج ىلع رد  اهماظنف هحدم دئالق مظناو
 قنؤتو نيرظانلا قورت هبف هفصوب ناسحلا كفئاحص مقراو

 رثكا يف رركتت ةوبن (مالسلاو ةالصلا هيلع) لوسرلل هحئادم يف ىجتنو
 لوسرلا تافص قايس ىلع هتقاط فقيو «هدهج لذبي ثيح « ةديصق نم
 هتافصو «قلخلا رهبأو « نيملسملا ةعامج مامإ وهف « هلالخو « ميركلا
 : (4) اهءاحنأ اوكرديو اهوفصي نأ ةعاربلا لهأ تزجعأ

 ةعامجسلا كلت مامإ يننعأ ؛ لسرلا ملتاخب

 هعاصن حابصلا يكحي ادهن ؛:قيلحلا ريعوسبأل
 ةديعارتلا" لسننعأ  ديعفل :ةاحتعسمم ةايرقتم لزحا

 ميركلا لوسرلل ملسملا همدقي نأ نكمي ليبس ىمسأو « رمأ مظعأ نأودبيو
 يف نمكي ةيوبنلا ثيداحألاو تايآلا يف ءاج اميف -- ةيرظنلا ةيحانلا نم -

 « يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : هلوقب نيملسملل ىلاعت هللا هيجوت

 يلعف نمضتن ةميركلا ةيالافغه) «ًاميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمأاي

 .م 56ه « ١/9 (0م)

 .4 6” ع 55 (4)

 . ه5 : بازحالا (ه)
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 : هللادبع يلا ىدل ًاحضاو رمألا اذه ىلجتي كلذلو «اوملس» و «أولص» رمالا

 «هراعشأ يف ةياغو ًافده حبصتهيلع ةالصلا نأ ةقيقح يف مسجتي ىتح ىمانتيو
 .. ليوطلا يف ةيلادو ٠ لماكلا رحب يف نيتيميم « دئاصق ثالث يف

 ىلوألا ةعبسلا « اهنايبا لهتسا « ًآتيب نيرشعو نينثا يف ىلوالا ةيميملا تءاج
 هلاصخ دادعت ىلع موقي : امهدحأ .. نيرو يف تقاسناو «ىلع اولص» ةلمحي

 «ةقراخلا تازجعملاب هدرفت ساسا ىلع موقي رخآو « ةعيفرلا هتافصو « ةيماسلا

 : )١( هلوق لوالا طمنلا نمو

 اميمخ ةيربلا ريخ ىلع اولص

 هدوجوب تفرش نم ىلع اولص
 هيدمهانردأ داه ىلع اولص

 تدتغاف مراكملا زاح يذلا كاذ
 : (؟) هلوق يناثلا طمنلا نمو

 ثتمسق دق هفقدص دهاوش تدبو

 تأر امل هل تفقو دق سسمشلاو

 مرغم بص نينح نح عذجلاو
 هلوقب اهمتخيو

 ةةعافش هنم نوجارلا اهنا اي

 اميمص راخفلا زا نم لجأو
 اميطحو ًامزمز ”ةكم ءاجرا

 اميوق فينحلا نيدلا نم ًاجهن
 اميظنت هدكلس يف تسظن دق

 اسسسم بسفت هسميسقل ىجدلا ردب

 اميسو يبنلل ًاميسو ًاهجو

 انيفيلكت هباجأ دامجلا ىنح

 اميرغ قارملا تاعولل ىحضا

 انييانت يلو هيلع وولف
  هناويد ىف ةديحولا ىهو  ةسمخم اهلعج دقف ةيناثلا ةيميملا هتديصق اما

 نيرشع و ةعست يف «اميلست اوملسو هيلع اولص» ةلمج ىلع اهرطش ىنب دّمف

 : 5 اهعلطمو ًاعطقم

 .م 66م 5 ع ل/مال (0)

 لأ ع ره رد ر/مامب (0)

 . لو «هل/عخع (؟)
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 اهو ًادصحخم داز هللا

 اميظع هندل نم الضف ءابحو

 ًاميرك نيلسرملا يف هصتخاو

 اميلست اوملسو هيلع اولص ا اميحر نينمؤملاب ةفأر اذ

 يرحي امم اهعلطمو « آفثآ امهركذ مدقتملا نيروحملا ىلع موقت ىرخألا يهو
 : هلوق يناثلا روحملا يف ءاج اممو . لوألا روحملا يف

 دادعتلا ىلع تبرا هتاكرب

 داب وا رضاح نم تمعطا مك

 داز نم ةيشح وا ةعصق نم

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميمع شويجلا ًاميرك ًاقزر
 يف يهو «ةفيرشلا ةكرابملا ةديصقلا» د ةفورعملا هتيلاد دئاصقلا هذه ةثلاثو

 يهو 2 )١( قباسثح يف « اهيف لوقلا اندرفأ اهتيمهألو « تيب نيعبراو ةئام
 : يه رواحم ةثالث يف تراد ,« عوضوملا اذه يف رعاشلل ةديصق لوطأ

 ةالصلا هيلع « هيدي ىلع هللا اهارجأ ينلا ةقراخلا رومالاو « هتازجعم دادعت

 هلئامش نع ثدحتلا مث « ةصاخلا هتلزنمو هللا دنع هماققمب ةداشالاو « مالسلاو

 .(؟) رواحملا هذه زربا تازجعملا يف ثيدحلا لثميو « هلالخو هتافص ميركو

 ١7١ دادفب « فاقوالا ةرازو) ه7 ص ةيمالسالا ةلاسرلا ةلجم « ةفيرشلا ةكرابملا ةديصقلا 0(

 . (9١م4 ةنس

 ًامدق « هترواعتو مالقالا هتل وانت ثيدح ملسو هيلع هللا لص لوسرلا تازجعم نع ثيدحلا نا (؟)

 تازجعم رئاس تابثا يف (هه١١ تر يدابأ دسألا رابجلادبع يضاقلا بتك دقف ًافيدحو

 برضأ ىلع اهلمجو « هتوبن ىلع اهتلالد نايبو « نآرقلا ىوس ملسو هيلع هللا لص لوسرلا
 : يه ةثالث

 . لالدتساب امأو رارطضاب اما هتوبثو هتحص ملعت ام - ١

 راهخالا اهنم ملعت يتلا قرطلا ضعبب رهتشاو رهظام - ؟
 , كلذ رثكيو « داحآلا لقن لقني ام

 ل



 ددع دئاصقل هليلحت يف « )١( فيوس ىفطصم روتك دلا هآر ام حص اذاو

 ةبكره «ىربك ةيلمع» هدنع ةليوطلا ةديصقلا نأ نم « نيثدحملا ءارعشلا نم
 ناف .. امسق ًامسق هتديصق عدبي رعاشلا ناو « ىرغص تايلمع اهيف مهست
 دقلو. لماك لكشب اهب تهتنا ىتلا ةديصقلا ماسقا لثمت ةئالثلا رواحملا هذه
 ريغ يف ليطا نأ ديرا الف « ًافنآ روك ذملا ثحبلا يف ةديصقلا يف لوقلا انلصف
 . لاطم

 : تاعجارملاو تايوخألا رعش -ج

 يناهتلاك « تابسانملاب ةنورقم ٠ لاجملا اذه يف نانجلا نبا دئاصق ودبت
 «دولومب ةقلبم وا 2 ىحضاللا وأ رطفلا » نيديعلا لع لوخدب كيربتلاو

 .ضراع ضرم وا « ةئراط ةبكن لولحو .. زيزع نادقفب ةاساوملاو يزاعتلاكو

(01) 

١# 

 يف ىنغملا رظني) - نيلوألا نيبرضلا ىلع ةلثماو « بابلا اذه يف تافئصملا ركذو -

 . ((4)م - 407/1١ نآرقلا زاجعا - لدعلاو ديحوتلا باوبأ

 : نيفنص يف هدنع يهو بابلا اذه يف « (ه ه44 ت) ضايع يضاقلا فنصم يتأيو

 . ةرورضااب موهفمو مئاقو هب عوطقم : فنص ١-

 ٠١94( ص ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا رظني) . ريسيلا ددعلا الا هوري مل : ريخآ - ؟
 ةيادبلا رظني ) ةيسحو ةيونعم : ناب رض هدنع تازجعملاف (ها/ا4) يقشمدلا ريثك نبا امأو

 . (689/56 ةياهنلاو

 ةيفوص ةعزنب نيثدحملا نم ددع دنع ( ملسو هيلع هللا لص ) هتازجعم نع ثيدحلا طلتخيو
 : قايسلا اذه يف لوقي يناهبنلا فسوي خيشلا دنع دجن ام وحن ىلع

 نم « مودأو رهظاو « مظعاو رثكأ ( ملسو هيلع هللا لص ) هتوبن لئالدو هتازجعم تناكو

 كلذ نم مه.ديا ىلع رهظ ام عيمج عمتجا ول لب « مهاوبن لئالدو نييبنلا تازجعم رئاس
 ةجح ) جارعملا ةليضف وا .. نآرقلا يهو « هل ةدحاو ةليضف لدع امل ةريثك ًافاعضا ًافعاضم

 . (" ص نيملاعلا ىلع هللا

 يحلاصلا مساق ناسحا ًاققحم هرشنو يسرونلا ديعس هبتك ام كلذك نيثدحملا تاسارد نمو

 تازجعملا نم فلا وحن تغلب هتازجعم نا ركذي ثيح ١4 ص ةيدمحالا تازجمملا ناونعب

 . قيقحتلا لها ىدل تباث وه اك ةرهابلا

 . 5١55 ينفلا عادبالل ةيسفنلا سسالا



 هنأل « تايوخألا باب يف لخدي اهعيمج نكي مل نا دئاصقلا هذه لجو

 دصقب هب هجوتي ملوءهرصع ءانبا نم هبارتأو هباحصأ نوؤشب ىنعي هرثكا يف
 هناوخإل دقفتلا ريثك ناك « ناطلسلا باحصأ نم ءارزولا وا ءارمالا حبدم

 ىلإ كلذ رمألا زواجن لب هعم مهنأش ناك كلذكو مهنوؤشو مهرابخأل ًاعبتتم
 ققحيو « هتعاس نم تايبالا لجتريف « هيلع حرتقا امم ريثكل بيجتسي ناك هنا

 .. كلذب ةريرق هسفنو مهؤس مه

 عوضوم وهو © تابطاخملاو تابواجملا رعش يف هللادبع وبا طشن دقو
 ةيعامتجالا هتئيبب رعاشلا طابترا تاقلح نم ةقلحو تايوخألاب ةلصلا قيثو

 ةيبدألا .سلاجملا رعش تايوخألا رءش ناولا نمو « هرصع ءانبا عم هلعافتو

 . ةضراعملو لييذتلاو ظيرقتلا دئاصقو

 ةبترملا زرحن ثيحب هراعشأ نم ةريبك ةبسن فلؤت اه1مجم يف راعشألا هذهو

 . تابوا تاهلآلا  رعش ديو: .ةللاقلا

 ابا اهيف بطاخي « تايبأ ةتس ىف تءاج ىلا هتيميم يناهتلا دئاصق نمو

 : امير دال رق قبو دولا عما ايس ير د سيرا نك
 : )١( ديعلا ةبسانم يف هيخأب هعامتجا مدعل نزحلاب رعشيو « امهلمش تتشو
 امارع دازو ًادجو يل جاه دف هتقو ندي مل ديعلا تيل ديعلا اند

 امارك ميظنلا لمشلاب نك تضم مساومب هللابقإ ينركذو

 امالس ءافصلا لهأ ىلإ يهنتف ىلا ىنم برقب ىظحت يفرحأ ىسع
 يبا مع نبا اهلجس دقو « ةيوقو ةديطو (7؟) ركب يبأب هللادبع يلا ةلصو

 يف « طبارملا نب يلع نب دمحم ءالعلا وبا « ركفلا رهاوز بحاص « ركب

 .ه م5 1 #5/١ ٠

 نابا دئاصق لالخ نم ودبي وهو « يدل ترفاوت يتلا رداصملا ىف هتمج رك ىلع فقأ مل 00

 , ًاهيقفو ًايضاقو ًاملاع « هنارقأ نم نانجلا

 ضف



 نيسمخخو نيتثم يلاوح يف عقت ةقباسلا ىلإ فاضن دئاصق عبس انل ظفحف « هباتك
 اهنأ ردقتو « دئاصق عبرأ « ةقباسلا ةديصقلا رارغ ىلع يرحي اممو . 58
 يعاود نع اهيف ثدحتي هنال « ةبراقتم تاقوأ يفو ه٠54 ماع دعب تمظن

 اهطوقس دعب هنطو ةيسرم نع رعاشلا لحر دقو « هيلع هراثآو « قارفلا
 ةبحصو « هيوخأو هابأ قراف اهنع هليحربو « ه٠54 ةنس ىراصنلا يديأب
 . طبارملا نب ركب وبا مهنمو « نيبرقملا

 ديس « مراع قوش يف هللادبع ابا لثمت يهف هتينيع امأ

 ةريسك سفنو « رطفنم بلق نع ردصت يهو . مهبحب ةقدغملا يناغملاو
 «هللادبع وبا يردي ال بيرق دج ماقم اذ ًاناسنا ةعورم ةعاس يف  عدوت

 : )١( هدعب ءاقلال عادو ةعاس اهلعل

 ؟ عامتجا انتقرف دعب نم | ىرُي لصه يرعش تيل اي
 ؟ عادبضتلا اذ: اداؤوف :نئيننمس رتاج .ىتادعلا ليهو

 عايضلا فك يف ركفلاو ةيفاد: :كيضلاع .ىنبلا

 امهنال «٠ تابواجملا باب يف ناجردنت « ناتليوط ةعبارلاو ةثلاثلا هاتديصقو

 يف ةيلاد ىلوالاو « طبارملا نب ركب يلأ نم هدرو ام ىلع "0007

 : (؟) اهعلطمو تيب نينامثو ةينامث

 دج ىلع ”الويذ ترج ابصلا سمشك رجلا نينا تحل كال

 قرتحم «٠ طحّتشلاو دعبلا كلذ هرعاشم ججأ دقو « هنع ًاديعب هروصيو

 لثملا اهب برضي يتلا ةنسملا ةقانلا نينح نحو « ًانزحو لأ روضتتو « هؤاشحا

 ىلع ودعلا ةنميه دعب ًاهركم ناك هرايد نع هليحر يف نأ ذا « نينحلا يف

 .41ل :45 405 ع ا و هلل لال ع ض/كل (0)

 ف



 رعاشلا لمح امم ه٠54 ةنس هناطلس تحن « هيسرم طوقسو « نيملسملا رايد

 : ليحرلا ىلع

 ٍدعبلا نم ءمكارذ يف يبلقو ء« وكشأو 2 مكرايد وحن بينلا نينح ”نحأ

 درولل نامض عمدلا ءامب قيرغ مجوم نافل رادلا بيرغل ايف

 دلص رجح نم تروص ولو نيام ٍةسبابصو ىوج نم يب يذلا نإو

 هتبحاو هنطو نيبو هنيب لوحن يتلا زجاوحلاو قئاوعلا رعاشلا انل روصيو
 حوليو « ةدوملا بابسأ عطقف « هنود رحبلا لاح دقو هروصت ةديصقلا نأ ذا

 هنأ ىلع طبارملا نب ركب يلا « هرمع قيفر ىلإ رظن نانجلا نبا نا ءىراقل
 ىلع هباطخ يف دوجنو هفطاوع ضيفت كلذلو « بيلسلا نطولا زومر نه زمر

 : وحنلا اذه

 درجلا ةمهطملا لاثما قباوس ًاحياوس كيلا يرجن اهريست
 دخولل فيذاجم تدّنم تنو ام اذا ًةةراتتو « حايرلا حانجأب ريطت

 يتلا تاضراعملا دئاصق هبشت ةينف ةروص ىلع تناك تابواجملا دئاصق نا

 نزولا رعاشلا مزتلي اهيفو « اهتاياغو اهيعاود ضعب يف سلدنألا ةئيب يف تعاش
 ةلاسر ىلع اهيف بيجي يتلا ةيماللا هتديصق يف ًاحضاو ىلجتي ام وهو « ةيفاقلاو

 : )١( اهعلطمو ًاتيب نيرشعو ةعبرأ يف طبارملا نب ركب يبأ نم هيلا تلصو
 ليلعت بّصلا اهرشن ةليلع 2-لولطم نابلا حودو ًاحابص تراز

 طبارملا نبا ةديصق ىلع اهمايبا ددع يف فيذنت ةيباوجلا نانجلا نبا ةديصقو

 دئاصقلا نع ريثك يف فلتخت ال يهو ًآتيب نيسمخو ةتس يف تءاج ثيح
 لابساو نوجشلا ثب يف « ةيلادلا اهتقباس عم قفتت اك 2 تمدقت يتلا ث الثلا

 « هقيرط لض « ًاهئات ًامئاه هسفن روصي ثيح « ةبرغلا نطو يف نوؤشلا
 : (7؟) شحوملا قارفلا قيرط يف نامض ناريح

 مم افق هع و وال نع يا عال ع ع ار )0( 

 و

 جنا ند/عم



 ”لوصوم سنألل ببس يل سسيلو -هتشحو بابسأ تلصو يذلا انا
 ”لولطم دعبلا لولط يف اهعيحن 2دبك يلف يئاشحأ دجولا عطقو

 مهسلاجمو « ماصع نبا ريزولا ىدتنم . مهعمجي ناك يذلا ىدتنملا ىلإ ريشيو

 : لوقيف ةيثيدحلا تاحالطصالا ضعبب ًايروم متخي مث « هيف ةقبعلا

 0 العلا ءانبأ نم هيف لح دق نطو ىدنلاو «ماصع نبإ» ثيحو

 ”لولمت لوقلا : هيف ليق امبرو 20رصتخم وهو « يقايتشا ثيدح اذه

 لولعمو ٠ عوطقم . ثيداحألا يفف الصتم «لقنلا حيحص «ينع هوذخ

 ىلوألاو « ناتيئاهو «ةيمال طبارملا نب ركب يبأب لصتت دئاصق ثالث رخآو
 اهيفو « ءافشلاب هل ًايعاد ءاودلا هذحخنأو «٠ هضرم دعب هيلا نانجلا نبا اههجو

 :٠ )١( هيلع لاقثالا مدعو «٠ ضيرملا ةرايز يف ففختلا موهفم قمعي

 اليقث الا ءاودلا ذأ موي السيلخ يدنع ليلخلا روزي ال

 اليوطت هب يبسح ديعب نم الاؤس ؟تنأ فيك ؟تحبصأ فيك
 آتيب رشع ةثالث يف هباجأ« ءافشلل لئامتو « هئاود نه طبارملا نبا غرف الو

 نزولاو ةيفاقلا ًامزتلم

 اليلق ًائيش هللاب ًاديور قس حلا وهف يديس لب يىليلخ اي

 ثيح هسفن نم ةصاخلا هتناكمل٠ ليلخلا ىلإ لقثلا ةبسن هيلع ركني اهيفو

 : ءافشلاو ةحارلا هيف دج

 اليلعلا تنك كرصبأ مل اذإف يئافشو يتحار هللاو تنأ

 ةعطقملاو. ةدحاو ةبسانمب نالصتنت امهو « ةلوطمو ةعطقمف « هاتيئاه اما

 نايسمخ يف ةيميم ةيوبن ةديصق ىلع طبارملا نبا اهيف ءىنبي « تايبأ ةسمخب

 : اهعلطمو «مالس» : ةظفلب اهنايبأ ةلهتسم « آتي

 )١( م#م/1١- ٠8٠ ةديصقلا شماه رظنيو .
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 . مئامكلا رودص تفخأ امب تّمنف ابّصلا ةضورلا ىلع ترم امك مالس
 طبارملا نبا نم ًانسح ًاعقوم ةئنهتلا عقتو

 هايم مالسلا ىلإ هاذه دهم ةيحن مانالا ريخ ىلإ قحبه

 : هايا هبح نع ًابرعم طبارملا نبا هبيجيف
 هللا هيلع يبلق ىوط ابح 2 هاوشثم يحماوجي ادغ نم اي

 )١( لوقيف هتيده ىلع اهيف هركشي « ًآتيب رشع ةعبرأ يف يهو
 هاضر لانا نأو هلإلا مرك  هلوبقب ىجترا ام يل ةتيداهأ

 ءةحلاص ةودق هيف ىري ذا « ءانثو باجعا ىلع هللادبع يلا باوج يوطنيو

 «نزمو رحب طبارملا نباف «٠ جهنلا اذه ىلع اهمايبأ يف ةديصقلا يضمت ثيح

 : (") هيف لقي ملأ « (؟) رعاشلا بلقل يبحم وهو
 هاحوأ لب : تلقل ةالغلا ىأر  ىرأ ولو نايبلا هممهلا هللا

 تايبا ةيقب لصت ثيح « نيرشعلاو سماخلا تيبلا يف ديصقلا تيب ينأيو

 : هلوح رودتو هب ةديصقلا

 هالع مغرب هيف هل تمكح للفحم يف ةميكحب ىمر اذاف
 عزتنتو « ءارعشلا سرخت ! ةديصق يا ةديصق ؟ ةميكحلا هذه نوكت امف

 ثيحب ناكمب ةغالبلا نم يهو ..اهل ريهزو سيقلا ؤرما نعذيف باجعالا مهنم
 يف © ءاعنص شامقو ىشو ىسنت اهتعانصو « اهمايب رحس بابلالا قشعتت

 سق « مهماورو برعلا ءابطخ نع ةلفغم ينادمح لا نامزلا عيدب نع ةبئاغ
 . (4) يعمصالاو نابحسو

 . كلذك ةديصقلا شماه رظنيو 1/0500 (1)
 .ى#7 2” ءا0 : تايبالا رظنت (؟)

 )١ )0ه/"؟ .

 . "م عمال 25 سو ع نور : تايبألا رظنت (4)

 مهو



 وحن ىلع مالسلا هيلع (ىيحي) هّيمس مكحل ًارظانم عدبأ اميف همكح لعجيو
 : )١( ميركلا نآرقلا يف هللا هتعن ام

 «هايحن» هزاح ًامدق مكحلاو هلضفب تقطن ام الإ 0 ام

 ةأانمس ذأ شرعلا بر ةانيفشسا افك راف تح هلل" هيلا

 نامزلا حمسأو « هرعش دايق نانجلا نبا امل سلسأ نيذللا نينثالا يناثو

 وبا « هيقتفلا ملاعلا ًافنآ مدقتملا مع نبا « هب هراعشأ تنرتقاو ايطاختف امهنيب

 رهاوجو ركفلا رهاوز» باتك بحاص « طبارملا نب يلع نب دمحم ءالعلا
 ةيعيقر, ةناكم هدنع :تانسلا هنأ قرت ذآ +8 ًاقناش دب انهرع لا هرقل
 نبا مظن ام عومجمو .. همظنب كربتيو « هلاقمب لءافتي وهف « ةيماس ةلزنمو
 : يلأي اميف اهيلع فقنس صوصن ةعبس ءالعلا يباب ًانورقم نانجلا

 ىلع هبيجبف كلذ يف لوقي نا نانجلا نبا لأس هنا ركذي هباتك لوأ ىف

 : () هلوق اهنم ائيب رشع دحأ يف ةبيدبلا
 ءاصحالا نع هدماحم تلج -يبنلا ىلع ءانثلاب كلاقم أدسبا

 كلذك « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا حدمل ةديصقلا تايبأ ةيقب سركيو
 نم ثلاثلا رفسلا فيلأت متأ نأ دعب ًاتايبأ مظني نأ ءالعلا وبا هلأسي نيح لعفي

 : (4) هلوقب ةلهتسم ةعبسلا هتايبأ لجتر يف هباتك
 ”قسعيوب ماسخلا كبيااذش ودكذي . هر دن دمع ركذب مقا

 سانلا ناك ثيح « ةلويروأ يف ءالعلا ياو انرعاش نيب هللا عمجي نيحو

 .4؟ «فللعل (9)

 . 4019/56 ةلمكتلاو ليذلا يف هتمجرت رظنت (؟)

 . )7( 8/١

 . )4:( 884/١



 لوقي نأ ءالعلا وبا هلأسي « هيلا مهتجاحل هيف نوبغريو « رطملا لوزن نوبقري

 : )١( اهنم تايبأ ةتس ةيدبلا ىلع لجنريف كلذ يف
 ابحّسلا هب ىنمي يذلا هلإلا الإ دحأ هب يردي ال بيغلا يف ثيغلا

 : (5) لوقف ةياحي ىلإ ةتبس نم هليحر دعب ةيناث هتبطاخم ىلا دوعيو
 ىعولض :ذاؤولا قم هيلع يوطت ٠ .:يدتلا ام :ئردت تنأو الفلا انأأ

 ينعوا ءىش ”قحأ ءافولا نان ةَئذأ ءافولل اهيف تيعار

 لوقي اهنم تيب لصو ةديصق يف كلذك ةياحي نم ةثلاث يف هبطاخيو

 | 000: 6 هيف
 ميركتلاو راثثيالا ةباثطب  ةلح ينم تناو ءالعلا ابأأ

 كلملادبع نبال ةديحولا ةمجرتلا يف طبارملا نب ءالعلا يا نع فرعن الو |
 نوكيل هفلا يذلا «ركفلا رهاوز» هباتكو ٠ رعشلا لوقي ناك هنأ « هل يشكارملا

 تناك كلذلو « هل راعشأ نم ولخي «٠ هرصع ءارعش نع ريثكل ًايرعش اعومجم

 نسب ركب يبا همع نبا عم لصح امك ال دحاو فرط نم نانجلا نبا لئاسر
 . طبارملا

 دحاو يف تءاج يتلا هتيئاه « ءالعلا يبأب ةنرتقملا انرعاش دئاصق لوطأو

 : اهعلطمو ٠ اهتبسانم ىلإ ةراشالا تمدقت دقو ًآتيب نيرشعو

 هلا بتنلعاز هش الا :انيتيعت ىقدعر تبا ك

 هئالاو ناسنالا ىلع هللا ماعنإ نايب ىلع ةبصنم امنايبأ يف ةديصقلا يضمتو

 عبتيف « هللا عم هكولس نع ثدحتي ةريخالا اهنايبا يفو . هعم ناسنالا بدأو
 ”لأسأ .« طسبا «٠ ىوآ « أجلأ» : ةيلاتلا لاعفالاب ماللاب ةقوبسملا ةلالجلا ةظفل

 .ه «/4 )0

 2." هك/5ه  (؟)

 . :5 ّق (0)



 ميركلا لوسرلا ركذب هتايهالإ متخي ام وحن ىلع هتديصق متخي مث (..وعدا

 هايإ هعيفشتو

 هلل ةليسو كلت مركأ ادم ىلا :تلسو هلل

 هلل د محمب عفشتم 2 بنذم مافشت . ىدجأ ام هلل

 تايوخالا باب يف لخدت طبارملا نبا ءالعلا يبا عم هدئاصق تناك اذاو

 نإف « طقف نانجلا نبا نم ةيرعش لئاسر تناك اهنأل تابواجملا ال « طقف

 تناك يتلا طبارملا نب ركب يبا عم انرعاش تالسارم لاونم ىلع ىرج امم
 هرصع ءاملع نم نيليلج نيملاع عم هدئاصق «٠ كلذك ةيباوجو ةيوخأ هدئاصق
 يهو « (؟) ينيعرلا نسحلا وباو « )١( يسلدنالا دياع نب هللادبع وبا : امه
 لخد هللادبع ابأ نأب ملع ذإ « ةيوغل ةعارب ىلع يوطنت ةيرثن ةيرعش لئاسر
 دصقو هرابتخا دارأ هنأكف « سلدنالا ءاسؤر ضعبل ةباتكلا ىلوتو سلدنالا

 يف نيعلا فرح هتلاسر يف مرتلا ذا « فيرط بولسأب ةباتكلا هيلوتل هتئنبم

 : (") اهعلطمو اهقبست يتلا ةسمخلا اهمايبأ يف نأشلا كلذكو عمجأ اناملك

 ديعاص زعب ًادمتعم تعجرو ةمصعب تنعظ انع ًانعاظ اي

 : (4) كلملادبع نبا لاق « همزتلا ام ًامزتلم هبيجي نأ دباع نبا ىلع ناكو

 نبا زجعب ثدحتتو « ًابرغو ًاقرش تلقونتو « سلدنألاب ةلاسرلا هذه تعاشف
 هللا همحر ىنيعرلا نسحلا وبا انخيش هعجارف « نانجلا نبا ةعجارم نع دباع

 ةعجارملا هذه اهب حتتفا يتلا ةيلادلا تايبالا يور لبق نيعلا مازتلا دازو « ًابتاع
 : اهعلطمو

 . ١8 ىق سماه يف هتمجرت )١(
 . غ١ ةديصقلا شماه يف هتمجرت رظنت (؟)
 . ١6١ ىقك (؟)

 . ”/١1/ه5 ةلمكعلاو ليذلا (:4)

 انا



 دعابتملا كدهع ةعجرب ىنعت هفطعيب ديمعلل دهعلا دعا

 نوكي اذامف .. تاحفص ثالث يلاوح يف ةلاسر اهبقعت تايبأ ةعبس يهو

 نيرشع ىف ةينون ةديصقب ةلهتسم ةلاسرب ىنيعرلا باجا ؟ نانجلا نبا انرعاش نم

 : 0) تايبآلا علطمو تاهت ردع يلاوح يف ةلاسر اهبقعت « ًاتيب

 ينيعك هضفرعت رذعلا نيعو 2 ينيع دمع يدامع ينبتعتأ

 تايبألا يور لبق « نيعلا ةقباسلا هتعجارم يف مزتلا دق ينيعرلا ناك اذاو

 هتينون لعج نيح هقاف نانجلا نبا ناف « ًايفاضا ًامازتلا « ةسسؤملا هتيفاق ىف

 يف ةخالا ةعس نم ًاديفتسم عمجأ اهناببأ يف «نيع» ةملكب ةموتخم ءايلاب لاقل
 ةعاربلاب هل ًارقم « ةيناث هبيجي نأ الا ينيعرلا نم نوكي امف . (نيع» ةملك يناعم

 ًانيب نيرشعو ةئالثب ةلهتسم تاحفص سمخ يلاوح يف ةلاسرب قوفتلاو
 (؟) اهعلطم

 نيعلطملا ىللعأل هدعاصم نييرعشلا ولع تّللع كالع

 « نيعو ةملكب اهماسأ ماتتخا ثيح نم ؛ ةباجملا ةديصملا رارغ ىلع يهو

  كاذنآ بدآلا ملاع يف ىدص امل ناك ةيبدألا تابواجملا هذه نأ ودبيو

 2 (”) ( ه508 ت) ةريمع نب فرطملا وبا وه بيدأ ملاع هولدب يلدي ذإ

 هباجعا مسيم لعجيف « نانجلا نباو ينيعرلا» نيبيدألاب ًابجعم اهرامضم لخديو

 يف نونلا فرح مزتلي تايبأ ةعبرأب ةلهتسم نيتحفص يلاوح يف ةلاسر امهب
 : هتايبأ علطمو نونلا فرح نانئمضتي امهيمسأ نا ثيح نم ؛ عمجأ اناملك

 اهنيعل ًانيبتسم اهنّتع بقني 2 رضظانل نيبت انايند نساحم
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 . 7841/1١/8 ةلمكتلاو ليذلا (؟0)

 هتايح « ةريمع نب فرطملا وبا « ةفيرش نب دمحم روتكدلل ةضيفتسملا ةساردلا هنع رظني 42')

 . ١٠١55 هراثاو

 م



 يف ةيبدالا ةيحيرالا هذه عدتل « ةحئاجلا ةسايسلا ثادحالا نكت ملو

 مل « ةينونلا ةلاسرلا نا اذا ٠ ءابدألا ءالؤه نيب «٠ قدغتو ضيفت اهلاسرتسا

 لالتخا ناك ذا  كلذك نانجلا نبا ظح ناك نإ يردن ال - ينيعرلا لصت

 يشك اارملا كلملادبع نبا هنع ريع ءههه ةنس ”الئاح ثادحالا بارطضاو

 ناك قرفتو لالتخا نم ةريزجلا يف أرط ام « هيلا اهثعب نع عطقف» : هلوقب

 يبا ىلإ ةهجوملا ينيعرلا ةلاسر يشك ارملا ظفح دقو « )١( (لاصتا ريغل

 . (؟) ةينونلا ةلاسرلا هذه ىلإ اهيف قوشتي « ةريمع نب فرطملا

 ؟ ينيعرلاو دباع نبا عم نانجلا نبا لئاسر داعبأ ام نكلو

 يف « عيدبلاو ةغالا يف ةينفلا ةعاربلا راهظإل ةسركم تناك اهنا حضاو

 تناك دئاصقلا كلت ياعم ها حجبت وأ تحع هدسفب اال مج عضاوت

 ءاهليصأتو « ةيقلخلا ميقلا لالجإل اهسرك يتلا « هدئاصقل ماعلا هاجنالا يف ىرحت

 (”) زجعلاب هسفن فصيف يبدالا هعضاوت نع نلعي وهف

 يسنيعو يعمس ايأ يبتع عدف يلع رذعلاب ”نلعم ىزجعو
 نيعو نايقعب اهضوعت نيع ثعب نع يسنقاع يسفعضو

 : هتعاضب ةلقب فرتعي نأ دعب « هريغ نم ينأي ام لحب هنا اك

 نيعلطملا ىلعأ ملعلاب الع ماظع مالعإل ًاملع ايف

 قرك هلآ ثكيح كالذك عضاوتلا ىلع مني ديدج فارتعاب هلاليصف متخيو

 يا« امل بسني ىتلا نسحلا ينأ ةليبق (4) «نيع» ةملك  أطخ  نيتيب يف

 ؟148//١١ ةلمكتلاو ليذلا )١(

 6/١/6601ه هسفن (؟)

 ١١ عذر ىلع ”/ل45 (0)

 . (4١/2 5و نيتيبلا ىلا قّمحملا راشا 69
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 نيتملك يف نيعلا مازتلا نع لفغ هناب فرتعي هنا ام «ىنعمب اتءاج نيتملكلا نأ

 . )١( نييرخأ

 يلا عم هراعشأ ضارعتسا نم مدقت امدعب « نانجلا نبا تايوخأ نمو

 ثالث « ينيعرلا نسحلا يلاو « دباع نباو « طبارملا يبا ءالعلا ياو ركب

 « (؟) ٍليصالا ركب وبا ريزولا هقزر ركذ دولومب ةئنهتلا يف ةيمالو ةيلاد دئاصق

 عضوم يف اهدنع فقنسو .. هيخأ نبا ةافول ةاساومو ءازع يهف ةثلاثلا اما

 ةساردلا نم قحال

 دعسلا رئاط عولطب .. ءىنبي « هلوقب اهلهتسي « ًاتيب رشع ةسمخ يف هتيلادو
 (”) اهعلطمو

 دلاو دل مجم ال دولوم دعبساو دماحملاو العلا ىلحتي هب ًاعينه

 ىلإ متنم مركا دولوملاف « عرفلاو لصالل لالجاو 2« حدمو ةئنبم يهو
 عيفرلا دتحملا لياس هيبأ نع ةلاصألا ثرو دجام الا نبا وهو نيملسملا ةداق

 ينيع رقيو لسنلا اذه كرابيو « وهزيو رخفي نأ هل قحو اياجسلاو لضفلاو
 : ةداعسلاو رسيلاب هل وعدي مث هيبأ

 «دلاخ»و تامركملا يف «قراط» فإ متنم مركا دعسلا هدم .كععوأو

 ؟دجامت نم له رخفلا يدانب ىدانت ةبسن كلملاو دجملا باصن يف هل

 دراوملا بذع لامألا نم يفصتف هعبر رمعت ءارسلا هل تمادو

 ىلع صني امث « ركذ دولوم عولطب ةئنم املا ىلع صنيف ةيماللا هتديصق اها
 نبا ةديصق انل قاس دقو ز وحم نب ركب ابا ه.ةهلا هي رصع اهيف ضراعي هنا

 ال تنب عولطب نكلو ريزولا ةئنمت يف ًاضيا اهلا ركذو ةرشابم اهدعب زر

 : 0١5461 م: امهو ققحملا راشأ كلذك )١(
 رداصم نم يدل اميف هتمجرت ىلع فقا م 20

 ١وءمو«هءرد ١)/ (م)
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 ءوز# ىلع ًأتيب نيتسو ةينامث ىف ةلوطم ىهو نانجلا نبا ةديصق علطمو «ركذ

 )١( لماكلا
 احح ايلعلا هعوسلطل ايهما كسعلاط د هعسلاب

 ءاثرلا رعش لح ةئ

 ددع ةلق نم مغرلا ىلع « جاتنلا ةيمت ثيح نم « رعاشلا تاعوضوم عبار

 هناويد لمجم نم ةليلق تسيل ةبسن فاؤت اهنكل طقف عبس يهف هيف هدئاصق

 يف ىهو . تيب ةئامعبرا يلاوح هتايبا عومجمو « لوطلاب هدئاصق زيمتن ذا
 باصملا نم عزجلاو « ةعوللا راهظاو ٠ عجفتلاو بدنلا ىلإ ليمت ماعلا اههاجتا

 ةربنو دحاو سفنب اهعيمج تسيل دئاصقلا نكل ؛« رعاشلا هئزر يذلا للجلا

 ةرركتم

 يهو تيب ةئامو نيعبسو دحاو يف « هتيئاف « اطوطأو هدئامصق ةرغ عمت

 يف ضيفتو هتفطاع دوجت نأ رعاشلل قحو « هناويد دئاصق لوطأ « طيسبلا نم

 ةافو فورظ تسبال دقو نبإلاب ةلص بالا لثم نمو « هباصم لثم باصم

 : (؟) هتايح نع قباس عضوم نم اهيلا انرشأ ةيسايس ثادحأ بألا

 افكتعم نزحلا عبرب لازأ الو اافكي نأ و نعي أ عمدلا عنمأ ال

 زربأ دنع فقوتنس اننكل « اهعيمج ةديصقلا تايبأب ملن نأ انعسوب سيلو
 هتعولو رعاشلا عجفت ىلوالا اهتايباو « ةديصقلا علطم نم حضاو « اهيحانم

 كلذلو « ةعيفرو « ةريثا خيشلا هيبا ةناكمو « هب لزن يذلا باصملا لوح

 هتنحم ىلع هتدعاسم ,ْلإ هوعدي لب « ربصلل هوعدي نم ىلع ركني وهف
 اكو وأ لاس ول ىفك ام اشحلا مد هل تيكب ول ءزر يئزر ناف

 افصتم ربصلاب ينرصبت تاهيه 2 ًاططش درت ال يرابطصا ديرم ايف
 .مو6 4مل( "52 خت )1( ١#/

 ملء 756 )١١( 56) 7١6 1١١ رظنيو : 52 )0( 507/1١
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 نم ىلعو « هذكر دهو « هحانج صق فيك « ةاسأملا بولساب انل يوريو

 : ةفصاعلا ايانملا حاير تبه

 افصقناو دبلاف هدوع همايأ 2تتحن دقو «يداجيإ لصأ تفداصف

 افعجنا هلصأ عرف معني فيكف هركذت نم واذ يمسج دوعف

 1 هّيلك نع ءزجلا درفأ ام 1 0 هوبأ 'ءزج ءرملاو

 ىلا هتوعد ال هعم ءاكبلاب هتبيصم ءابعا ىلع هتدعاسمو هبلق ربج نا ىريو

 « ىفوت هابأ نأ « هعزجو فعاضملا هنزح بابسا رعاشلا حضويو « ربصلا
 « هنباب هئاقل دعب )١( ًامايأ الا ردقلا هلهمأ امف « هب ءاقللا ىلإ ديدش قوش دعب

 نع ثيدحلا ىلإ هتايبأ دعب رعاشلا لقتنيو « ةبرغلا راد يف قارفلا نم ماع دعب

 شاع رعاشلا نا نيبو « ًآتيب نيرشع يلاوح يف سلدنألاب نيملسملا ةبكن
 يديأب هنطو باهذ ةمزأو هب ىدوأ يذلا هيبأ ضرم ةمزأ « نيتميظع نيتم زا

 8 لوقي ةيناثلا هتمزأ ىفو ©« هنع هليحرو نابسالا

 افرص انناطوأ نع رهدلا نم فرص بئتكم رادلاو « اهرج ةيرغ اي

 افدص وا رفكلا بان دص نإ عاتري 20ٌةبرتغم قحلا نيد نهيف راص ذإ

 يف هدواري لاز ام لمألا صيصب نإف « هيبأ ةافوب دقف دق هلمأ ناك ناف
 صهنتسي وهف كلذل ع ءادعاللا ءالجو 4 مهمزوح ىلإ نيملسملا رايد ةدوع

 «نيملسملا ةلود فعض بابسا ًاصخشم ٠ فلسلاب ًايهابم « مئازعلا كرحيو ممهلا

 ركذتي « هيدل تايركذلا طيرش لسرتسيو « (1) مهيلع ءادعالا بلاكتو
 تريغت لاحلا نكلو ٠ حانجلا ةضيهملا هتنيدم هتشاع يذلا رخازلا دجملا

 لايل عست تناك اهنا ىلا ريشي ثيح هو/ 580 )1١(

 هرافي( ؤ5ء؛1 6 05064 / ءءء كول مى (0)

 فو



 ًاريثك تعدو « نيملسملاو مالسالاب ةبكنلا تلزنو « اههجو لاحف « دالبلاب

 «ناطوالاو بايحالا ةقراممو ليحرلاو ةرجهلا ىلإ سلدنالا لها نم

 ثفنيف .. ةلويروا ىلا ةيسرم نم اورجاه نيذلا كئلوا نم ًادحاو ناكو 03

 سيل وهف هيلع سأب ال نكلو « اهلهاو رادلا هقارفل هجعاول ثبيو « هتارسح
 . هجورخ ناك لب .« سفنلاب ةاجنلا دصقب جرخي يك « ًانابج وا ًاراوخ

 : هللا ىلإ أرارف

 افلتلا نمآ اميك هلل تررف فسلت اهلك ًارومأ تيأر اذإ

 هلوقب هليحر دعب طبارملا نبا بطاخ نيح هسفن ىضرتسا لبق نمو
 : )١( اللعم

 دغولا نمزلاو رفكلا راوج روجل 20تقروف هركلاب ناطوألا اذبح ايو

 رمألا هب ىهتناو .. اهنم هتاناعم تدب «. ةيسفن ةمزأ يف هتريح انل حولتو

 .. مودقلا ىلع هثحي نبالاو ٠ .. ”الوح ةيسرم يف هيبأ ءاقبو « ليحرلا ىلإ

 لقتنيو « (؟) هيلا تلآ امو ةيسرم يذ يهو « قئاعلا وه ناك ضرملا نكلو

 دعي ء فييرط رتو ىلع برضيو « هتديصق يف ةديدج ةربن ىلإ رعاشلا
 :توملاو ةايحلا ةفسلف نع تيب نيثالث يلاوح يف ثدحتيف « هيبأب هتاسأم درسي نأ
 ثللسملا اذه كلس دقو (.. دجم ريغ» ةروهشملا هتديصق يف يرعملا ةقيرط ىلع

 وباو ( ه488ت ) يسرملا نوبهو نبا لاثما فئاوطلا رصع نم نورخآ
 كلت يف دعبي ال رعاشلا نا الا ٠ (*) (ةريخذلا ءارعش نم) يني رتنشلا رماع

 ةعيرشلا راثآ ىضتقي يذلا هيقفلا ةعزن نع ردصي ام ناعرس ذا « ةعزنلا

 : (5) مهيلع اندلا لابقإل نيرورسم ؛« مهرمأ نع ةلفغ يف سانلاف « ةيمالسالا

 هوع غه6© :؟9/م00 (؟)

 1١١9. نيطبارملاو « فئياوطلا رصع - سلدنألا بدألا خيرات (9)

 همءولءم+ 2ع مالا (4)
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 افزن هعمد ام اذا داؤفلا مد ىكبل ىرد ول هيف ءلم كحاضو

 افكأ الو هالحر لح ذم لح ام لحنرم وهو رادب ميقملا حيو

 «تايبأ ةرشع يلاوح يف ايندلا نع انثدحي « لصفلا اذه نم يلاتلا دهشملا ىفو

 « ةموتحملا هاضقلا ةدارإ نع ثدحتيل ةيناث دوعيو « )١( ةمالظلا « ةلاتقلا « ةناتفلا

 باصملا ىلع 4 هعم ءاكبلل هيوخا ىلإ باطخلاب هحوت و 4 ًادحأ لهمت ال اهماو

 ءاعدلا « هيبأل ءاعدلاب هتاسأم لع ناعتلا لدن هتديصق متخي مث « للجلا

 لمش عمجم نا هللا لاسيو «بر اي» ةظفلب ةاهتسم تايبأ ةعبس ىف « راخلا

 رجالل

 ىسفكو ىنبان اميف (هللا ىبسح» اي فويس .ءازع نيف "اهله ل نإ اف

 ةمدقتملا هتديصق نع ةيمهأ لقت ال - بابلا اذه يف  ةيناثلا ةديصقلاو
 هخيش ءاثر ىف « ًاتيب نينامثو دحاو يف تءاج ليوطلا رحب يف ةيفاك « ًافنآ
 هرصعو « هرصم نايعا نم ناك يذلا « كلام نب لهس نسحلا يبا هذاتساو

 هلوصأو هقفلا ىف بيصنلا رفاو . الدع « ًاثدحم « موظنملاو روثنملا يف ًاعراب

 ع (9) ه8 ةنس ىفوت هيوبيس باتك باوبأ ىلع ًاباتك وحنلا يف فنص
 اهريرحم خيراتب ةليذم تاحفص عبس يف ةلاسرب ةعوفشم ةديصقلا يتأتو
 . هتاذ ةافولا ماع نم ةجحلا يذ خلسنم

 اءوسلمال ع 1/07 (9)

 2 ةديصقلا شماه يف هتمج رت رظنت )0
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 اهاونم ىلع جسنيو « ةمدقتملا ةيئافلا ىحنم هتديصق يف نانجلا نبا وحنيو
 لالجو باصملا مظعل « ديدشلا عزجلاو عجفتلا يناعم راهظا ثيح نم

 : )١( ةيزرلا
 كلفآ ةوعد ربصلا ليمج ىوعدف 2 كفاوسلا عومدلا باكستو ينوعد

 كلاوحلا بوث راونالا ىلع نعلخ 2 ثداوح حيبق يف ليمج را

 : هيلع وسؤملا ماقم نايب يف ةعرشو جهنم نانجلا نبا دنع ىسألا راهظاو

 عنصتلا ىليبق نمالا وه امف هدنع سفنلا بهذتال ىسأ لكف

 ثيدحلا يفو ءامهب يدؤت هلهاو ملعلل ةبيصم ءاملعلا ةافو نا بيرالو

 ضبقي نكلو دابعلا نم هعزتني « ًاعازتنا ماعلا سضبقيال هللا نا ١» : فيرشلا
 2« الاهج اسوؤر سانلا ذختا ًاملاع قبي مل اذا ىتح « ءاملعلا ضبقب ملعلا

 ةعيفرلا هتلزنمب رعاشلا هون لق و (1) «اولضاو اولضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف

 :(9) امهنع هللا يضر يعفاشلاو كلام فاصم يف هلعجت يتلا

 كلاين لضا  .ملعلا ضارفلا ناب” كيساوت# :كوقتلاو اكيلعح نق اامأا
 كراتب لوهجلا رهدلل هللا امف ااهلهأو مولعلا هللا بهذأ اذا

 . عزفي ءهملع لالج نع انثدحيو هخيش نانجلا نبا نبؤي يذلا تقولا يفو
 ةشهد ىلعألا قيفرلا ىلا هلاقتنا ربخ « هيدل حصي نا ركنيو «بذكلا ىلا

 : هباصم يف ءامسلاو ضرألا كراشي مث ًاعلهو

 كحامو هيف لبق نم لحام مكف بذكتم العلا يعن يف كلعل

 الهتسم ًاتيب رشع ةسمخ يلاوح يف ةبيصملا لالج نع ًاثدحتم «ةيناث دوعيو
 كلميالو © ىرخأ ةرات ماهفتسا مساو « ةرات رج فرح « نم » ب هتايبا

 ؟”1 م٠ 6(

 ( ةرهاقلاب يبلحلا ىيع ط) */١١8 ناجرملاو ؤلؤللا رظني « هيلع قفتم (؟)

 ممعكبو ممر ومب. (0)
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 يذلا وهو «هنع ديحمالو هنم رفمال يذلا م ربملا هللا ءاضقل مالستسألا الا
 لوطلوأ «هماقم مركل هرقوو«ًادحا بقار هنأ ولو « اهمرتخاو ةقباسلا ممألا ىنفا

 . مالسلا هيلع ًاحون وا (ملسو هيلع هللا ىلص) ًادمحم ىعارل هتماقا

 ناعرس مث «هخيش لاثما يف غوسبال ءازعلا ناو. هاهدامل هلأ ةدش نع برعيو

 روص نم ةروص يف ءاكبلا هيف ركني بولسا ىلا ةربنلا هذه نم دوعيام

 )١(: يثرملا هزرحأآ يذلا ىيلعلا ماقملل ةوحصلا

 كالام لآ ةداع نكلو يلع مرحم يزسعتلاو يز. ءأ فيكف

 كتنؤللا ناؤيح نع ازاذ ًاوينت انهيت يكب ءانم ًايجعايف

 ةنيكسلاو ةنينأمطلاب هسفنل و « ةمحرلا بيباشب هخيشل ءاعدلاب هتديصق متخيو

 كرابو يلع ملس هحورايو هباتج يفاو نمحرلا ةمحر ايف

 اك يف نيب نيسمخو دحاو يف « لماكلا رحب يف هتيلاد يفاثالا هئلاثو

 (؟) :اهعلطمو اهاخأ يزعي اهفرعنال- ةأرمأ

 دمختال هكهو حسي اذه دعصي عولضلا نارينب عمد

 هنسحيو الذ غوسيل هنا ىتح «ًاعلهو ًاعجفت «اهتةباس ةيزاوم هتديصق يتأتو
 هللا ىلص هللا لوسر يف هلو « نطاوملا هذه لثم يف ادومح» هدجيو

 همن ةوحأ 24 ملسو هيلع

 دمحأ كرابلا مهدقفل ًاعزج هبابحأ ىكبام كلذ ناكول

 دعسنف « هلإلا يضريام لوقنو هستئاكبك محرت ءاكب يكبن

 انيؤم «٠ تايبا ةعبس يف «يكبن» هظفل ًامدختسم نزحلا ظافلا يف يلاويو

 ربلا ةريثكلا ةتناقلا ةيقتلا ةأرملا يهو ءاهقالخأ مراكمو نساحم ركذب اهايا

 : ناسحألاو

 م١ مالا الهالك ع ككل .(1)

 ,لالا زل5لعتعهع ظ١/ك١ )9(. 
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 ديلا ىوحتام لكبو اهب سمن اهل تحمس ىدتفت ول يتلا يكبن
 دجوت ةيضرلا ميشلاو ربلا يف اهلثم ام اهنا ةديقفلا يكبن

 ةرارحب اهجعاول ثبتو « اهتارفز دعصت يهو ةيثرملا ةأرملا مأ انل روصيو

 تبثيال ًافيعض ناك ناو وهو  اهاتنب  ةيثرملا اتحخأ كلذ يف اهك راشي ءملأو

 روختو فعضيام ناعرس هنكل ءربصلا ىلا اهما وعدي تابكنلاو لزاونلا مامأ
 )١( : هتعول ثبو هنوجش ىلا داع « اهتبارق يوذ ىأر املكف هاوق

 همايأ اماو « توميل دلوي ناسنألا نا ملع لقعلا» ةفاصحلا ىلا داعام اذاو

 سانلا دهزي وهف « ةلئاز ةيناف ايندلا تمادامو ءدكنو فظش يهف اهايحي يتلا
 ةافوتملل ءاعدلاب ةديصقلا متخيو ءاهيف داشرلا ليبس دصق ىلا وعديو اهجرهب يف
 (؟) :ىوثملا بيطو نارفغلاو ةمحرلاب

 دوألا نمداتري بئاحس يبكساو يدوج نمحرلا ةمحراب
 دمحألا ءانثلا ايندلا يف باط دق ااسهلاعفب يتلا ىوشم يبيطتل

 تاقباسلا ثالثلا نع نافلتختو « امهاحنم يف ناب رتقت نايرخألا هاتديصقو

 لب ًاعلهو ًاعزجو « ًاعجفت دجن الف ءامهب رعاشلا لاعفنا ةدشو اهترارح ىف

 لجألا ريزولا ىلا اههجو يتلا ةيميملاب أدبنو « نيبأتا بهذم امهيف بهذي هدجن
 يهو « ميلس نب ىبحي ركب يبا ؛هيخأ نبا يف هيزعي اهيفو ءيليصفلا ركب يبا
 « ًابرطضم ًارحب اهل راتخا ءأتيب نيعبسو ةعبس اهتايبا تغلب «سفنلا ةليوط
 (”) : اهعلطمو هءوزجم لمرلا نم راتخاو لمرلا وهو

 ميلس نب ىيحي تاسم ًاسقحأ ٠ هللا يسيسح

 لهس نسحلا يبا « هخحيش ءاثر يف «ًافنآ ةمدقتملا ةيفاكلاب رك ذت ةديصقلاو

 نع برعأ دق هخيش ناك اذاو ء«هرصع باتك نم ًابتاك يئري وهف «كلام نبإ
 0000 ؟ةعوم تايبألا رظت ()

 هاء4ا/١٠ (؟)

 هميم اعل # (م)

1 



 ميلس نبا ناف ©« هرمع لوط عم ةيملعلا هايطع ترهظف هتالهؤمو هتافص

 هتيمال هدئاصق عباسو «ربلاو قبسلاو ةباجنلا لياخم تدب دقو « ًاباش طبتعا

 . ةديصقلا هل تهجو نم ًاحضاو سيلو )١(« ًآتيب رشع يتنث يف

 : ةينفلا تامسلا هه

 ناك نانجلا نبا نأ ًافنآ ثيدحلا اهيف مدقت يتلا هتريس نم انل ىلجتي

 امهيف عربو ءرثنلاو رعشلا يئاول عفر دمقف ةجودزملا بهاوملا يوذ نم
 فاصنألا نأف « هرعشو هتيرعاش ىلا ةفرصنمانتسارد تناك اذاو «

 هرصع يف رجلا مالعا يف أد ودعم ناك دقف «هرثنب هونن نأ ىضتقي

 (؟) . كلذ ىلع نادهاش هتدوجو هفلخ يذلا جاتنلا رادقمو

 انرعاش نأش نم لجأ دق هارن انأف « يرزي ءاملعلاب رعشلا ناك اذاو
 هتاساقمو رعشلا هتاناعم يف ًايبعوا ةرعم دجي مل كلذلو ءهردق عفرو

 نورخالا مه ©« هرصع ءاملع نأ دجن كلذكو ( هنم هراجكساو لب هايا

 مهراعشا نأب ةمهت مهل هج وت نا نود هضرقو رعشلا مظنب ينع نم

 ام وحن ىلع ةلوهسو حامسا نع راج ءيش اهيف سيل (ءاملع راعشا)
 مكح وهو (”) ءاملعلا رعش ىف همكح (ها7ا/5ت) ةبيتق نبا ردصأ

 .. (5) اهديج ىلع فرعتلاو قيقد لكشب مهراعشا ءارقتسا ىلع موقيال

 (ه) هتريسو هتايح نع انثدحت نيح لاوقألا كلت انقس دق انكو عضوم

 م4 ق )١(

 «45462 4١1/6 ؛.؟/0: هلئاسر ىفو 485 « ؛؟*/0 بيطلا حفن : هبطخ يف رظني (؟)

 59١/(خ)ركفلا رهاوز ؛ 0-0 م؟ا/6/١ كلذك ©١١42 ١٠م/+ ةلمكتلاو ليذلا
 بد آ

 5/١ ءارعشلاو رعشلا ()
 4/١ ةاورلا هابنإ يف ( ةبيتق نبا هباع يذلا) دمحا نب ليلخلا تايبأ لاثملا ليبس ىلع رظني (4)
 ْ . ثحبلا نم 7”ص رظني (0)

 144 جأ.د/4/ع



 ردتقيو رعشلاب حمسي) © ًاعوبطم ًارعاش هدجن هراعشأل انيسارد نمو

 نحتما اذاو 4 ةزيرغلا يشوو عبطلا قئور هروعش ىلع نيبتنو يفاردلا ىلع

 . عبطلا موهفم ةبيتق نبا ددحي ام وحن ىلع (5© ) « رحزتي ملو مثعلتي مل

 غوصلاو مغبصلاب رعاشلا ةيانع عم ىفانتيام موهمملا اذه يف دجنالو

 ىتلا هتيلاد اهنمو هدئاصق نم ددع يف ىرنام وحن ىلع هراعشا يف

 باسب يف لحدأ اهنا -ةلهو لوأل  انل ودبيو ( مالس ) ةملكب اهلهتسي
 صلع رعشلا لوقي رحخآ عضوم يف هدجتو ؛ اهلئامي امو يه فلكتلا

 نم هيلع حرتقي نيح وأ «لوقلا يف ةبغر هسفن يف دجي ثيح « ةهادبلا

 . (5) ةديدع دئاصق يف كلذ ىلع بدألا وخرؤم صن دقو « هتعاس

 4 يراجيال يذلا «هرصع ىف يوبنلا حيدملا رعاش هللا كيع وبا ناك اذاو

 اهصئاصخ لكب يوبنلا حيدملا ةرجش نم ًاعرفتم ًامذج تءاج هدئاصق نإف

 ناكفأ ءاهيناعمو « اهبولساو ءاهتغايصب ةيهانتم ةيانع ىف« ةينفلا اهتامسو

 ثيح  يمالسألا ملاعلا قرش يف هونصل ىدص سلدنألا يف يوبنلا حبدملا
 يسف راهدزألا لماوع نم قفاو هنأ مأ حضاو لكشب كانه هؤارعش رثك

 .؟ قرشملا يف قفاوام لثم سلدنألا

 ثادحألاب  قرشملا يف هعويش يف - لصتا نفلا اذه نأ هيف كشال ام نا
 مهلئاسو تزجع ع رصمو ماشلا رايد جنرفألا لوخدب نرتقاو ةيسايسلا

 )١( هلوسرو هللا ىلا اوأجتلأف نيغابلا ةازغلا درو« عافدلا نع ةفيعضلا ةيداملا

 ثللذك « ءاعدلاو عرضتلاب «ناميألا فعضأب ءادعألا ةلئاغ نوعفدي مهنأك

 ٠١5 يبدألا دقنلا خيرات رظنيو « 84/١ ءارعشلاو رعشلا )١(

 . 5"ةه«مع:428(٠ هدئاصق رظنت (؟)

 . 585 برعلا خيرات رصتخم ()



 هيلع لوسرلاو يمالسألا نيدلا ىلع جنرفألا مجهتب :, نفلا اذه راهدزا ثرتقا

 )١(. مهتديقع نوشقانيو مهيلع نودري ل . مالسلاو ةالصلا

 ىرحخألا يه اهنأل قرشملا دالب اهتقيقش نع سلدنألا ىف ة رمألا فلتخي ملو

 مهدالبب تقدحاو «ركبم دهع ذنم نابسالاو جنرفألا ةمجه نم «لانام اهلان

 بانج ىلا ءوجللا ىلا رمألا مهب ىهتنأف تاليولاو تاراغلاو نتفلاو نحملا

 يف دب مهل سيل نم لعف «ةكرابملا ةفيرشلا هترضحو «ميركلا لوسرلا
 يتلا «ةيوقلا مهرعاشمو مهفطاوع تدجوو.. لضفألا ىلا مهلاح زواجت

 ًاسفنتم نيمألا لوسرلا ةلزنمو «نيدلا ماقمو« ةيمالسألا ةديقعلا ردق فرعت
 ىلا قيداملا بيلاسألا مادختسأب ةرشابملا ةهجاوملا نع تحادنأف ... ًاجرفتمو

 مهنع عفديل هب ةثاغتسألاو (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا بح نع ريبعتلا
 رخآ ةطانرغ طوقسب دعب اميف ةفينعلا نابسألا ةمجه تدتشا نيحو ءريضلا

 ةغللاب ميركلا لوسرلا حدم مهعسوب نكي مل سلدنألا يف يمالسا لقعم
 (؟) ةينيتاللا ةينابسألا ةغللاب ةيوبن حئادم تءاجف مهيلع مرح كلذ نأل ةيبرعلا
 ءاهيف اندجول «نانجلا نبادنع يوبنلا حيدملا ةديصق يف انرظن اذاو
 هراعشا نمض أاجرداهج ردي« ثيداحألاو تايالا ,نه ربثك ميهافم ًاناطبتسإ

 ةسيبهذلا هطويخ ىلوألا ةلهولل يفتخت ثيحب « يراشألا سايتقألا ًامدختسم

 ىلع يضمي وهو«ةادسلاو ةمحللاب جزتمت اهنأل يرعشلا هجيسن اهب زرطي يتلا

 بهذملاب رثأتلا نم قئينملا جهنملا «لاجملا اذه يف سلدنألا ءارعش جهنم

 ًاسابتقا رعشلا يف ميركلا نآرقلا نم سابتقألا ةها رك يف لثمتملا (”) يكلاملا

 . ه١ ةيبيلصلا بو رحلا رصع يف ةيبدألا ةايحلا 0200(

 ةلحم) ةفيرشلا ةكرابملا ةديصقلا و" ةيسادنألا ىقيسوملا خيرات « 5 يسلدنألا ركفلا خيرات (؟0)
 .هم صءو ١ةهم4 ةنس ١/5 ددعلا « ةيم السألا ةلاس رلا

 . 48١ يمالسألا هاجتألا (9)

 ها



 ةفيرشلا ةكرابملا هتديصق يفو يرعشلا هموظنم يف حوضوب كلذ ىلجتي ًارشابم
 )١(. اهتايبا نم ريثك يف

 ةقيقحلا ةركف «قرشملاب يوبنلا حيدملا رعش يف تعاش يتلا ميهافملا نمو

 لوأ نأب داقتعألا ساسا ىلع موقت يهو يدمحملا رونلا وا (5) ةيدمحملا

 ىلا ةركفلا هذه تبرست دقو « اهب رشبو ةوبنلا هملعأف ءًادمحم هللا قلخام

 : (") هلوق كلذ نمف« مهدحا نانجلا نبا ناكو سلدنألا ءارعش

 ( ادجس كئالملا رخنأ مدآب ًانماك ناك يذلا رونلا ىلع مالس

 ىرمخألا رعاشلا تاعوضوم ىلا يوبنلا حيدملا عوضوم نم انلقتنا اذاو

 اهتاليصفتل ةشياعم نع ءيبنت ةيمويلا هتايح تادرفمب ةلصلا ةقيثو اهدجن اننإف

 يف دعبلا مدع يف ةثيدحلا ةيدقنلا سرادملا ىرتام وحن ىلع ةوطخ ةوطخ

 ةلثمأ كلذ يف انلو «ةيليصفتلا « عمتجملاو رعاشلا ةايح نع رعشلا تاعوضوم

 هنأ ذا رعاشلا ىدل ةيروعشلا ةبرجتلا قدص نع ءىبنت ةيحانلا هذهو «ةريثك

 كولملا حدمي ًارعاش هجاوتال تنأف «هرعش يف فلككلا نع ءارعشلا دعبا ناك

 ع« هيلع فوقولا رذعتيام كلذء لاونلاو ءاطعلا دصقب يذختسيو ء«ءارمألاو

 . ةدوملاو بحلا هولداب نيذلا هتادلو هبارتأب نورقم لاجملا اذه يف دريام لجو

 ةيعوضوملا ةدحولا وه ثيدحلا دقنلا هيلا اعد رخآ رهظم هدئاصق ىف ىلجتيو

 امبرو دحاو عوضوم يف هدنع ةديصقلا يتأتام ًاريثك ذا « ةيوفتلا ةديصملا يف

 تايهلالا عوضوم نم جرخي دقف هب ةلصلا قيصل رخآ عوضوم ىلا هيف لقتنا
 انهم تايوخألا رعش ىلا قالخألاو بادألا رعش نم لقتني امك «تايوبنلا ىلا

 . ًاروفن وأ ًابارطضا نيعوضوملا نيب هلقنت يف دجت الف يزعم وأ

 .(5؟«ا469١92 ١ا/) فيرشلا ثيدحلا نمو (#4« ءاب

 508 - دوبعلا - قارعلا يف يبرعلا رعشلا « 780/١ كرابم يكز « يمالسألا فوصتلا (؟)
 ١١9-5٠4 هدقنو رعشلا يف لوصف رظنيو

 < / “مق رظيو « ١/4 ق (90)

 هى"



 © ل الاو ةغللا

 يسف نيفلتخم نيطمن ىلع دمتعي هنا ةيرعشلا نانجلا نبا ةغل يف ظحالن

 : امه مظنلا بولسا

 نم ةبيرقلا بطاختلا ةغل دمتعي يريرقت بولساو« ةروسيم ةلهس ةغل ١-
 هراسعشأ برقي نأ ديري كلذب هنأك و «ةيرعشلا ةغللا ىلا اهنم رثنلا ةغل

 يف .انينسالا 2: قاتلا شارتسمب توات نينا :نلانلا» قف هذقع ريك ل
 دهزلا رعش ىلع ةلظدالم ةمس يهو يوبنلا حيدملا يف هراعشأ لاجم

 .(؟) هلوق كلذ نمف ةريثك كلذ ىلع ةلثما انيدلو «ماع لكشب

 هتاذب ففصو اطيحي نأ نع سدسقت نماي
 هتافص يف هبشم نع الالج ىلاعت نمو

 هتايه ىنسأ هيلا ينانث لوبق نمو

 :(") هلوق لثم نم وأ

 ةعافشلا يذ دمحأل يمالس غلب براي

 ةعامجلا كلت مامإ ينعأ لسرلا مئاخل

 دقو اهلجتري ناك يتلا هدئاصق يف حضوأ لكشب ةرهاظلا هذه ىلجتتو

 . ًافنآ اهضعب ىلا ةراشألا تمدقت

 نونف دمتعي «بيكارتلا كسامتم بولساو« ظافلألا ةنيتم ةلزج ةغل - ؟

 موزلو راركتلاو «ةلباقملاو « قابطلاو « سانجلاك عيدبلا اميسال ةغالبلا

 « كلذ ىلا امو « رودصلا ىلع زاجعألا درو ىيفرطلا كوبحمو « م زليالام

 :(6) اهيف لوقي يتلا هتايبا يف سانجلا يف ءاجام عيدبلا نونف ةلثمأ نمو
 . 0١07 ةكرابملا ةديصقلا « 40+ يوبنلا حيدملا 00

 .م”-١ /هق (؟)

 ) )0ق"/١-؛.

 .االي42«526 ١/53 رظنتت (؛4)

 و



 اسجلاع نرثاكي اناجشا نجلاعف اجعاوللا جيهتوأ ىركذ نركاذت

 اجزاها نينحلا نعجرسي ةادح -2-21-تننو نإف داح قاوشألا نم نهل

 اجلاوع موسرلا كلت ىلع ًاموسر 2 اوحبصأ مهارس نم اماوس مهارت

 اجهانملا ءاففصلا لهأ نم نوجري 2 اصلا ىدلو ىنملا ىنسأ ىنم نم مهل

 ىلا وعدي لكشب_ ىرخأ ةديصق تايبا يف سينجتلا ةرهاظ ظحاليو

 يف قابطلا مدختسا دقو ةريثك ةلثمأ نم هقاس اميف رعاشلا ةفاقثب باجعألا

 : )١( اهعلطم يتلا هتديصق يف امك اهتايبا ضعب
 يردأالو يردأ ثيح نم ىدهلا نبلج ركفلاو ربدتلا نيب ىهنلا نويع

 : اهنمو

 يرس هترضحل الا تفتلي ملف هلامك تمهف بوبحمب تمهف

 رصحلا نع ىماست لضف يف ”لثمالو 2هبشم دن الف ىلعألا لثملا هل
 رتسزعو باجح نع الالج لجو  نطاب وهو رهاظ بيجم بيرق

 رجهلاب ريغل تحرص هلصو يفو ىنعملا ىلا لوصولا تلن هب لوصو

 يف « ماتلا هوأ «قاقتشألا» وه سانجلا برضأ نم ًابرض رعاشلا مدختسيو
 . هلوق وحن

 يرعش نعو هاوه نع يرعش تيلايو 0بلاط وه يذلاام يرعش تبيلاي
 رح نم قتعلا كلذ يف تكلم مكو 2 اهريغ دبع تقتعا مك ةقتعم

 رضلا فشاكاي كامحر ءمهحناوج ىوجلا نم "سم سم نأ مهؤادن

 ربلاو ةماركلا لبق نم داز امب مسهنيز يف اهل ًادبح مهديزي

 مسام المع (142111٠١ ال/15 قا رظت (3)

 ١١١ة/5ق كلذكو .« 50.49.240٠ ؟*/م.ق ناويدلا دئاصق يف ىرخا ةلثما رظنتو
 ل لة /: مق كلذك هع ع ع1
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 هتديصق اننودو « هعاونأب سانجلا ةرهاظ عبتت يف ًاديعب بهذن انلامو

 ةملك مدختسا اهظافلا عيمج يف نيعلا فرح هراركت نع الضف هنأف «ةينيعلا

 ةديصقلا تايبأ نيب سانجلا ةرهاظ لثمتت كلذ يفو« عمجأ اهيفاوق يف (نيع)
 يف يهو «ةريثك ناعم تاذ (ةملكلا» هذه نا ذا هيلي يذلا عم تيب لك

 )١(: هتديصق علطمو فلتخم ىنعمب درت ةرم لك

 ينيعع هفرحعت رذعلا نيعو نع دمع يدامع يئنبتعتأ
 كلذو ء«راركتلا ةرهاظ نانجلا نبا ةغل يف (؟) ةحضاولا رهاوظلا نمو

 ليوهتلا وا مذلا وأحدملا وا فصولا ديكأتل ةدحاولا ةظفللا ملكتملا رركي نأب

 ىف اميسال حدملا ديكأت دارا هراركت يف رعاشلا نا ىرنو «(؟) ديعولا وأ

 لجوزع هللا باطخ يفوأ « يوبنلا بانجلا باطخ يف ريقوتلاو ميظعتلا باب
 هتديصقب بلا اذه يف هدئاصق رهشاو ةديصق نم رثكأ يف ودبت ةرهاظ يهو

 :(") اهعلطم يتلا

 اديؤم تازجعملاب لزي مل نمو ىدهلاو قحلاب ءاج نم ىلع مالس
 اح اهتايبا علاطم يف (مالس) لك مرتلا اتيب نيعبراو ةئام يف يهو

 نسم مسأ يهف « ةيحالطصاو ةيوغل نيتقيمع نيتلالد تاذ ةظفللا هذهو

 )١( 453/١ -.٠

 هبيلاسا نم ًابولسا رعشلا يف راركتلا دامتعا نم ةميدقلا هروصع يف يبرعلا بدألا ولخيال (0)
 « كلذ لثمتو « ةصاخ ةيانع ةمسلا هذهب ينع يسلدنألا بدآلا نا ألا « ريبعتلا يف ةغيلبلا

 ه١/08٠/# ةريخذلا ) « (ه55# تا) يسلدنألا يناه نبا لاثما هئارعش رهشا ىدل

 (ههم١ تا) طاررخلا نبالو ( 5٠8 « 1١ ناويد ) (ه ؛هو ت) يريبلألا قاحسا يباو

 يبالو (مهم١ ) ٍليهسلا مسالا يب الو 4+١94. ةقرو ةيقاعلا ( راركعلا اهيف ةديصق

 ةقرو ركفلا رهاوز ) نيتديصق ( يرجهلا سداسلا نرقلا نايعا نم ) طبارملا نب ركب
 146 ١4(.

 « ريبحتلا ريرحت ©« 8١ا//؟ رئاسملا لثملا « 04/8 ةدمعلا « »١9- ١4 نيتعانصلا (6)
 ١54 (ةجح نبا ) ةنازحلا « ١907/١ حاضيألا « مالو

 .ه4 ق (؛:)



 . ةركن (مالس) لمحت كلذلو «مالسلا راد ةنجلا يهو «ىنسحلا هللا ءامسأ

 ءرجلا فرحب ةظفللا لصتتو رارقتسألاو ةنينأمطلا نم ًاقفدو ًايونعم ًاءئد

 : )١( ةديصقلا تايبأ رثكأ يف اذه درطب (نم ىلع) لوصوم مسأ هيلي

 نيرشعونينثأ يف ىلوألا ءرعاشلل نايرخآ ناتديصق يتأت هاجنألا اذه يفو

 )١(: اهعلطمو اهنم تايبأ ةعبس يف (ىلع اولص) ةرابع مزتلي ًآتيب
 اميمح راخفلا زخ نم لجأو ااميخ ةيربلا ريخ ىلع اولص

 اهلعجيو (اميلست اوملسو هيلع أولص )يه ةلئامم ةرايع مرتلي هتسمخم يفو

 (") :اهعلطمو تيب لك نم سماخلا رطشلا

 اني يي ادم# داز هللا

 اميرك نيلسرملا يف هصتخاو
 اديعهلس اوهتشو:ةيلغ واش .اشيمر نيف هلا ةفأو.اذ

 ددع اهمدختسا كلذلو لماكلا رحب تاليعفت عم ةمجسنم ةرابعلا هذه درتو

 دحاوو هعم ىف تءاح تلا هتيثاف هديجمتو هللا رك ذب كرتقي امهو( 5)ءارعشلا نم

 (هراهعلطمو براي ةرابع اهيف ةديصقلا رخآ نم تايبا ةعبس يف رركي اتيب نيعبسو

 ا.فكشتعم نزحلا عسبرب لازأالو اسفكي ناو يمهي نا عمدلا عنمأال

 كلذك اهب ةموتخمو « هلل» ةظفلب ةلهتسم اتيب نيرشعو دحاو يف هتيئاه يتأتو

 (5) اهعلطمو

 ١١5 ص ةفيرشلا ةكرابملا ةديصقلا )١(

 نب-ر/ما7ل (؟0)

 . ”“مق (0)

 #49 ص يوبنلا حيدملا )0(

 مق  (ه)

 همق (5)

 هك



 ا مقار هيحيكس..ذلا (فيعم قر هما
 (رودصلا ىلع زاجعألا در ) نويغالبلا هيلع قلطي مظنلا نم برضلا اذهو
 تبيبلا رخآ يف نيسناجتملا وا نيرركملا نيظفللا دحا لعجي نا هب دوصقملاو

 . )١( يناثلا عارصملا ردصوا « لوألا عارصملا ردص يف اما رخاألاو

 نيرشع نم رعاشلل ةديصق زيمتت فورحلاو ظافلألا يف راركتلا هاجتا يفو
 مزتلا كلذك «سانجلا ليبس ىلع ًاعيمج اهتايبا يفاوق يف نبع ةظفل مزتلا ًآتيب

 (؟) . ًافنآ اهيلا انرشاو « نيعلا فرح اهتايبأ ظافلا يف

 (*)اهعلطمو نيعلا فرح ةسمخلا اهتايبأ يف مزتاي ثيح هتيلاد يتأت كلذكو
 دعاص رعب ًادمتعم تعجرو ٍةسمصعب تنعظ اًنع انعاظاي

 يف سفنلا ةليوط ةيفاك ةديصق رعاشلل ىقلن فورحلا راركت لاجم يفو

 تيب رشع ينثا يف لوصوملا مسألا ( نم ) راركت ىلع اهيف دمتعي هخيش ءائر
 (4) : ةديصقلا علطمو تايبأ ةثالث يف ( نم ) رجلا فرح رركي مث
 كفآ ةوعد ربصلا ليمج ىوعدف كفاوسلا عومدلا باكستو ينوعد

 راركت دمعتي ىرخا دئاصق يف راركتلاب ةثيشتملا هتعزن نع رعاشلا ىلختيالو
 (ه) ةيهالالا تاذلا فصو يف هلوق لثم نم دحاولا تيبلا يف اهيف ظافلألا

 يرجي يذلا يرجي كاردألا يف زجعللف 2فصاو كاردا « كاردا نع هزتت

 يردأالو يرح « يردأال ؟ انأ امف هدحسو لكلا وه لب ينم لكلا هل

 يرعش نعو هاوه نع يرعش تيلايو بلاط وه يذلام يرعش تيلايف

 . 408 ةغالبلا زهاوج (1)
 45 ق (؟)

 ١٠١ ق ()

 م. ق (:)

 .لم علك «ور/رك اق (ه)

 تاب



 موزل يه «© يبرعلا رعشلا يف ةفورعم ةرهاظ فورحلا راركتب لصتي اممو
 ًاتيب رشع ةثالث يف تءاج يتلا ةيميجلا هتديصق يف كلذ ءاج دقف مزليالام

 : )١( اهعلطمو يورلا لبق ءارلا فرح اهيف مزتلا

 اجرأت ام اضرلا اير نم بجحيو 2اجرلا يل بلاغي يسأي العام اذا

 نا كلذو ( نيفرطلا كوبحم )ب عيدبلا ملع يف ىمسيام ةيغالبلا هنونف نمو
 نمف مجعملا فورح نم دحاو فرحب ةمنتخمو ةأدتبم ةديصقلا تايبأ لعجي

 : (؟) اهعلطمو « ًاتيب نيرشع يف نيشلا فرح اهيف مزتلا يتلا هتديصق كلذ
 شرتفي بلقلا داوسو اشحلا نيب 220نمو فاغشلا لح نمب اهنم تفغش

 اهتاعوضوم انسرد نا دعب رعاشلا ىدل ةديصقلا ءانب دنع فقوتن نا انلو

 « يوبنلا حيدملا ةديصق نا ىلا ديشر مظان روتك دلا ريشي « اهنونفو اهيناعمو

 : (") نيبهذم تيهذ

 !؟ ركذملاب انايحأو ثنؤملاب لزغلاب دئاصقملا ءادتبا ١

 . اهب بيبشتلاو زاجحلا نكاما ركذ ؟

 عرشو « نيروكذملا نيبهذملا فلاخ انرعاش دنع يوبنلا حيدملا نا ودبيو
 ءاقنلا نم ةجرد ىلع كلذب وهو «هونص نع ًافلتخم ًاجهنمو هب ةصاخ ةقبرط

 نيبرضلا ياب لالهتسا نكي مل ذا « ةيقرشملا تاريثأتلا نع ًاديعب « ءافصلاو

 . نانجلا نبا دئاصق يف

 . ةيعوضوملا اهتدحو ىلع ةظفاحم هدئاصق تءاجو

 تالوطملاو ()تاعطقملا نيب اهتايبأ دادعت يف رعاشلا دنع ةديصقلا توافتت

 7"ق )١(

 ا١اممَق (؟)

 ؛م56 ؛م»# نيدفارلا بادآ ةلجم يف ثحب « ةيبيلصلا بورحلا رصع يف ةيوبتلا حئادملا ()
 ةدمعلا ) ةرشع اهلعج نم مهنمو ةعبس يف اهلعج نم مهنمف ةعطقملا تايبأ ديدحت يف فاتخا )5(

 . (١مه/1
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 ًاصن نيرشعو ًاعبس دجن نيسمخلاو عبرألا هدئاصقل ةيئاصحألا ةساردلا نمف
 ةرشع عبس تءاجو ؛ ناويدلا دئاصق فصن يلاوح يا تاعطقملا باب يف ءاج

 ةيقب امأ « 8١ ةبسنب ءأتيب نيثالث ىلا رشع' دحأ نيب اهتايبأ حوارتت ةديصق

 ًاتيب ١7١ يف هتيفاك اوطأ تناكو « نيثالثلا تزواجت تالوطم يهف هدئاصق
 : عوضوملا اذه جنو يلاتلا لودجلاو

 ةيوثئملا بسنلا صوصنلا ددع هتابأ ددع تلا ع عونا

 /ةهءره اال ١٠ءد أ تافطْقم

 33١ 1. مم 1١ دئاصق

 2/1 ٠6 ١الا  مبإ  تالوطم

 رعاشلا ليمي ثرح ةديصقلا عوضومو تايبألا ددع نيب ةلص انظحال دقو

 تاعطقملا ىلا لجترملا رعشلاو تابسانملاو تايوبنلا ضعبو تايهلالا رعش يف

 ةديصقلا ءانبب لصتي امو ةليوط تابواجملا رعشو ءاثرلا يف هدئاصق ينأت امنيب

 لعجي ناب دمعي وهف « هدئاصق يف ننفتلا نم ًابورض دجن « نانجلا نبا دنع
 )١( : وهو ( نيفرطلا كوب ) نف دمتعي يذلا يبنتملا تيبل الييذت هتديصق

 دق ناك يزوجلا نب جرفلا وبا ءامهمظن نيتيب ليذي نا هل قوري كلذك
 . (7) تايبأ ةسمخ نم ةعطقمب « الاجترا اهمظن

 ةسمخ يف اا يقل ةلعم عرار هيف حقل نا ضعبو هرصع

 : (”) اهعلطم يتلا مهجلا نب يلع هيئار هتضراعم يف ًاتيب نيعبرأو

 (١م) ةديصقلا شماه رظني )1١(

 (4ه) ةديصقلا شماه رظني (؟)

 . (5) ةديصقلا شماه رظني (6)



 يردأالو يردأ ثيح نم ىوحلا نبلج رسجلاو ةفاصرلا نيب اهملا نويع

 (١داهعلظمو ًاتيب نيرشع يف تءاج يتلا هتديصق يف زرحم نبا هنمازم ضراعي امك
 ديس ا [ههستازأل ةييييستس ةررآ نسينا

 : ًاتيب نيتسو ةينامث يف ةديصقب

 ًاتيب نيرشعو ةعست يف ةدحاو ةيوبن ةديصق يتأت « تاسمخملا باب يفو

 يف رعاشلل دجنو .. (5) انرعاش اهسمخ يتلا تايبألا بحاص لهجن اننكل
 يبطرقلا سيردأ ءالعلا يبال ةسمخم اهيف ظرقي ةيظيرقت ةديصق دئاصقلا طامنا

 (" : (هكزؤا/ل ت)

 داعيملاو دعولا داقتعأ لهأ يدانلا اذه لمأاي مكب الهأ

 داببألا عم هل مالسلا اولصو يداملا يبنلا ىلا ةالصلا اودهأ

 ًاسمينست ًاركذم ًاميسن ىدنب

 زيمت عوضوم نمض ينأي هدئاصق نم رخآ برض دنع ةفقو انل ناك دقو

 دئاصق يهو تابواجملا رعشب فرعي «:تايوخأآلا رعشوه رعاشلا هب
 امئاد مزتليال رعاشلا نا انظحال اننكل اهتعزن يف تاضراعملا دئاصق هبشت

 نيسمخ نم ةديصق ىلع هباوج يتأي انايحأف ةبواجملا ةديصقلا يف تايبألا ددعب
 ًاتيب نيعبسو ةثالث يف ًاتيب رشع ةعبرا نم ةديصق انايحاو « تايبأ ةسمخب تيب

 . ناددعلا براقتي ىرخأ انايحأو

 (ع1) ةديصقلا شما« رظني (1)
 6 مكر َّق 6

 . (04) قف شماه رظني (6)
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 تنكو«ةيرعشلا ىقيسوملا يف سيئرلا رصنعلا يهو ٠ يفاوقلاو نأ ذو الل اَمأو

 راركتلاو « سانجلا « اهنمو ميدبلا نوئف ىلا رعاشلا ةغلل يتسارد يف تضرع

 ام موزلو رودصلا ىلع زاجعألا درو « نيفرطلا كوبحمو « ةفلتخم بورضب
 املو .. ةفلتخم طامناب ظافلاوأ فورح راركت ىلع دمتعت اهلكو ؛ مزليال

 .. ةيرعشلا ةديصقلا ةيلخادلا ىقيسوملا يف حضاو رود

 نازوالا « نانجلا نبا ناويد يف يقيسوملا بناجلا ىلع فوقولا لمكي امو
 ظحإلن نازوألا هذه ةيئاصحألا ةساردلا نمف « هدئاصق يف ةمدختسملا يفاوقلاو

 ثيح ناويدلا يف اهمدختسا يّتلا هنازوا يف ًاريبك ًاعونت ققحي مل رعاشلا نا

 نم دافأ ثيحن/ #4 ةبسنب دمحا نب ليلخلا روحب فصن نم لقا الا مدختسي مل
 روحبلاو.رشع ةتسلا روحبلا عومجم نم«مظنام عومجم يف طقف روحب ةعبس

 .« فيفذخلاو ثتجملاو « رفاولاو طيسبلاو لماكلاو ليوطلا ) يه ةمدختسملا
 . روحبلا تاءوزجم نع الضف ( حرسنماو

 اهمدختسا يتلا روحبلا نيب ةحجار ةبسن ةئداهلا ةليوطلا روحبلا تقمح دقو

 (رفاولاو طيسبلاو لماكلاو ليوطلا )يف اهنم ًاصن نوعبرا ءاج ذا ( /7) يه
 لك يف مظن ثيح لماكلاو ليرقلا امادختسا روحبلا هذه رثكا ناكو

 /ه١ ةبسنو ةئداطلا روحبلا نم 7177١ ةبسن نافلؤي امهو ًاصن رشع ةعبرا اهنم

 .رفاولاو طيسبلا نيرحبلا نيذه لي رعاشلا ىدل ةمدختسملا روحبلا عومجم نم
 روحب نم 716 الا لثمتال يهف ةبرطضملا ةعيرسلاو ةريصقلا روحبلا اما

 فيفخلا يفو « صوصن ةعبرا هيف تءاج ثتجملا « ةثالث يهو « ناويدلا

 روحبلا فصن فلؤت روحبلا هذه عومجمو .« دحاو صن حرسملا يفو ناصن
 تاءوزجم رعاشلا هيف مدختسا رخآلا فصنلاو ءرعاشلا اهمدختسا يتلا ةريصقلا

 رفاولا ءوزجم نم لثكا ناصنو صوصن ةسمخ لماكلا ءوزجم يهو . روحا

"5 



 هيلي مث لماكلا ءوزجم ةريصقلا نازوألا نيب مدقتي كلذبو « لمرلا ءورجمو

 + :لاثلا لودجلا نم جئاتنلا هذه ىلجتت .. فيفخلاف ثتحملا

 روحبلا عاونأ

 ةريصقلا رودبلا ةليوطلا روحبلا

 رو لا ا ويتم

 3 ثتجملا ١ ليوطلا

 ١ فيفخلا ١ لماكلا

 ١ حرسنملا ٠ طيسبلا

 0 لماكلا ءوزخجب ١ رفاولا

 ١ رفاولا ءورجم

 ١ لمرلا ءوزجم

 رعشلا يف عئاش وه امل ةقفاوم تءاج دقف هدئاصق اهل للذ يتلا يفاوقلا امأف

 «ع «د « م ) يهو ( للذلا ) يفاوقلا ةفتتحجر دقف « ماع لكشب يبرعلا

 يف صوصن ةتس اهبناج ىلا مدختساو « ًاصن نورشعو ةعبرا اهيف عمتجاف (ن

 /هه ةبسن للذلا ىفاوق تفلا ثيحب « نوثئالثلا تمتف ( يي « ب ء رء ء)

 4 لادلا مث ميملا ) وه امادختسا فورحلا هذه نيك او « هدئاصق عومج نم

 لمعتسا ( فاملاو داضلاو ميجلا ) امادختسا ىفاوقلا لقا تءاجو ( نيعلاف

 ءر(٠ت ا ءاب) فورحلا نم لك يف رصتقاو « نيصن مظن يف اهنم الك

 بيطلا روتك دلا ىريو « دحاو صن ىلع (ي او« ك « ف « ش « س
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 (١)اهلاوط نم دوجا ءافلا تاعوطقم ناو« ًادج ةبعص « ءافلا ١ نا « بوذجملا
 هيبا ءاثر يف ناويدلا يف ةديصق لوطا « اهيف مظن رعاشلا نا ىرن اننكلو

 . ةديجلا هدئاصق نم يهو ًاتيب نيعبسو دحاوو ةئم يف

 (؟) «شوحلاو رفنلاو للذلا » يفاوقلل يئالثلا يرعملا ءالعلا يبا ميسقت قفوو
 نمضو ( ءاهلا ) ةيفاق ىلع ( رفنلا ) يف دئاصق سمخ مدختسي رعاشلا دجن

 . نيشلا يه ةدحاو ةيفاق ( شوحلا ) يفاوقلا

 رعاشلا ىدل امادختسا يفاوقلا عيشا حضوي يلاتلا لودجلاو
 جس-سسسلللا ل ل تسل سس 22 اتصل اه ١ يصل مص سس مصيب, ساس م امس سس 206 | - ماس ماحس ١ و سم ل ايس ال يي هير يبت جاع

 ددعلا ةيفاقلا ددعلا ةيفاقلا

: 8 0 6 

 3 نعل " د

 وب ةزمهلا . 3

 " تاء ض 2 جا

 « اهنم ةعبرا رعاشلا مدختسا دقف . تاكرحلا ثيح نم هيفاوق عاونأ امأ

 وثالث هيف تءاج ثيح ( رتاوتملا ) اهتمدقم يف ناكو سواكتملا لمهاو
 عبرا هيف تءاج ( كرادتملا ) اهالت هيفاوق نم 7/8 ةبسن ىلعا يهو « ةديصق

 ثيح فدارتملا يهف امادختسا ىيفاوقلا لقا امأ 727 ةبسنب ةديصق ةرشع

 مادختسألا اذهو « “24 ةبسنب ال همادختسا نوكيو ناتديصق هيف تءاج

 . يبرعلا رعشلاب سيق ام اذا يعبط
 ؛لي تاون ١ فرغلا نامشا ىلا هقرملا» 25)

 + 6/٠ ء العلا يبأ رابخأ يف عماجلا (؟)



 ناويد نع ةيفاو ةسارد ميدقت يف تقفو دق نوكا نا وجرا يناف دعبو

 . ؟ ًارخآو الوا هلل دمحلاو قيفوتلاو نوعلا دمتسن هللا نمو نانجلا نبا

 بادألا ةيلك . ةيبرعلا ةغللا مسق يف دعاسم ذاتسأ

 ١401 نابعش ١5 يف لصوملا ةعماج

 . ١9481 ناسن ١

 تك يب اننا

54 



 جمأ.د/



 تح 2 1 0
0 0 
2-0 
0 0 

 1 ا مكرقَ منيا علو ودلك باميلا ادد ماك

 ف
 ] معا ) فرب و ١ : م

0 0 
 ةنا 2ك يدا د 'هاملو لا زخم اةايوخ . :

 4 نواب مام 20و عارم

 ركفلا رهاوز ةطوطخلم نم 1/5 ةقرولا



 : قيقحتلاو عمجلا يف انجهنم

 يننكما ام . اهطوطخمو اهعوبطم «٠ يسلدنألا بدألا رداصم ىلا تدع

 هل يرعش عومجم ربكا ناكو .. رعاشلا راعشا ىلع فوقولا تلواحو .« كلذ

 « رعاشلا يرصعل « رقفلا رهاوجو ركفلا رهاوز ١» طوطخمل ثلاثلا رفسلا ىف

 وهو « طبارملا نباب رهتشملا  يدارملا رفاظ نب يلع نب دمحم ءالعلا يبا
 « فيرحتلاو فيحصتلا نم ولختال اهنأ الا ةلوكشم ةديرف ةينئازخ ةخسن
 امك هالا١ ةنس ةخوسنم 018 مقر تحت لايركسوألا ةبتكم تاطوطخم نم

 ءاملع ءابدال « ةمهملا ةيرعشلا عيماجملا نم وهو « طوطخملا رخآآ يف تبثم وه

 يف 2 تاقرو سمخو نيتثم يف عقيو )١( سلدن لاب يرجحلا عباسلا نرقلا
 . ًارطس )١١( ةقرو لك

 دجن ذا بارطضألا نم ءيش هلخد . ةطوطخملا تاقرو لساست نا ودبيو

 رفسلا لمك » : لوقي ذا رفسلا مامت ىلا فلؤملا ةراشا 1/15١ ةقرولا يف

 فوتعملا هدب طخب هبتكو « رقفلا رهاوجو ركفلا رهاوز باتك نم ثلاثلا

 نب ميهاربا نب رفاظ نب نمحرلا دبع نب يلع نب دمحم هبر وفع يجارلا هبنذب
 ىلاعت هللا هقفو « ءالعلا ىباب ىنكملاو «طبارملا نباب رهتشملا يدارملا ... دمحأ

 ةينامث ماع ىلوألا دا روع يناثلا ءاعيرألا موي ردص يف هنم غارفلا ناكو

 انديس ىلع ةميركلا ةكرابملا ةبيطلا هتاولصو هلل دمحلاو « ةئامتسو نيعبراو

 ( ريخب متخا بر « ًاريثك ًاريثك ملسو هلهاو هلآ ىلعو . دمحم

 وباو طبارملا نب ركب وبا همع نبا « مهبطخو « مهلئاسرو « مهرعش قاس نيذلا ءالؤه نم )١(
 عيبرلا وباو « يسنلبلا رابآلا نب هللادبع نب دمحم للادبع وباو « باطخ نب زيزع ركب
 ةريمع نب فرطملا وبا يضاقلاو « زرحم نب ركبوبا هيقفلاو ©« يع الكلا ملاس نب ناميلس

 . مهريغو .... رافصلا نب دمحم وباو « شيبح نب ركب وبأو
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 هبر وفع يجاأرلا هبنذب (ب/١5١) فرتعملا هسفنل ًاضيا هخسان لوقي

 بات «خويشلا نباب ريهشلا يراصنألا نمحرلادبع نب دمحم نب نسح نب دمحا
 موي ىحض هنم غارفلا ناكو « هتيفلأ امك هتلقن « نيمآ لاق نملو « هيلع هللا

 + هدم قدم هلل نمخلاو + ةئامعتسو: نشا لوألا :فدامعم رهقل' ءافيوألا

 . ىهتنا ملسو هبحصو هلآ ىلعو « هدبعو هيبن ىلع همالسو هتاولصو

 : لوقي مدقت يذلا ريغ رخآ خيرات اهيفف ( ب/5١7 ) ةريخألا ةقرولا اماو

 مالكلا متو « عومجملا اذه يف تمسق يتلا الصف رشع ةعبرألا رخآ اذهو»

 « هديبعو هيبت كهحم انديس ىلع هللا ىلصو « هدمح قح هلل دمحلاو تيبودلا يف

 ةالصلاو « ىلاعت هللا دمحب لمك . اهيلست ملسو هدعب نم هبحصو هلآ ىلعو

 ةنس ناضمر رهشل ةرشع ةعباسلا ةعمجلا ةليل ىفطصملا دمحم هيبنىلع مالسلاو

 ... ةئيدمب ةئامعبسو نيرشعو ىدحا

 انعطتسا اننأ الا « هتاملك رثكأ تسمط ًارطس رشع دحأ ةرقفلا هذه عبتيو

 .. سداسلاو سماخلاو عبارلا رطسألا نم ىرخأ تاونس « اهنم نيبتن نأ

 مئ ةئامعبسو نيعستو عبس ةنس ... نم نولخ عبسل اهخسن همامتا ناكو

 . ةئامعبسو تس ةنس رفص يف .. بيصأ امدنع ةخسنلا هذه تقرغ

 بارطضألا نا امك « رفسلا قاروأ يف لخادت لوصح مدقت امم حضاوو

 تاقوا يف تخسن دق ةخسنلا نوكت نا لمتحملا نمو « خسنلا ينس يف لصح

 انعطتسا اننا ول بارطضألا اذه يف مكح ىلا لصن نا نكمي ناكو « ةتوافتم
 ةروصملا ةخسنلا نا ذا كلذ انيلع رذعت دقو« ةرشابم ةيطخلا ةخسنلا ىلع فوقولا

 رمحا نولب تبتك « رافسالل نيوانع تناك اهنا ردقن ةسومطم رطسأ اهيف
 مهملاو « هرادقمب ردقي رمألاو . « ةروصملا ةخسنلا يف رهظت ملف قماغ ريغوا

 . فلؤملا ةخسن نع  ةقدلا نم ةروص ىلع - ةلوقنم اهنا ةخسنلا يف

5 



 دقف « اهددع ريدقت عيطتسنال ةطوطخملا لوا نم تطقس تاقرو نأ ودسو

 ىلع باوجلا ىف اهنا ىلا « نانجلا نبال ةليوط ةيلاد ةديصق ةمدقم ىف راشا

 ديصقلاو باتكلا دجن ملو « )١( مدقت دق «لارلا بدال لاو كيصتو باتك

 كلذك « ريوصتلا لالخ عقو طقسلا لعلو « ةقباسلا قاروألا يف امهيلا راشملا

 امب صنلا دعبام لصتيال ذا رخآ عضوم يف هنم تطقس ًاقاروا نا حج رذ

 . (؟) هلبق
 يف رعاشلا راعشأل ةحيحصلا ةءارقلا يف تدهتجاو « يعسو تلذب دقو

 امل تيدتها ةروص قفوا ىلا ىهتنا ىتح صنلا ميوقت تلواحو « طوطخملا

 يتلا ءالمألاو مسرلا ءاطخخا ىلا قيقحتلا يف ةراشألا نع رظنلا تفرص دقو

 « ةروصقملا فلآلا مسر لثم يف كلذو « اهباوص تبثأو « خسانلا اهيف عقو
 « هالآلا يتملك لثم يفو ةليوطلا فلالاب اهتبثأف «٠ ىلعلاو ىضرلاو ىجحلا

 . نكالو

 انرصع يف نيواودلا عانص بهذم ىلع رعاشلا ناويد ةعانص يف تيرج
 دقو « ثيدحلاف ميدقلاف اهمدقأب أ ءدب ٠ رداصملا يف رعاشلا راعشا تعبتت ذا

 نا ترثآو « ةساردلا هذه نم رخآ عضوم يف رعاشلا رداصم نع تثدحت

 ميدقت وه فدهلا نأل « ناويدلا رخآ يف ةدحوم هراعشا تاجيرخت لعجأ

 فرح قفو « لكشلاب ةطوبضم صوصنلا هذه تبترف .. حضاو لكشب صنلا

 هسجوا تركذو . روسكملاف مومضملاف حوتفملا مث نكاسلاب ًاعدب « يورلا
 تبثاو « ةديصقلا شماوه يف« تعقو يتلا ءاطخالاو « تاياورلا يف فالخلا

 نم ضماغلا حرش ىلا تدمع كلذك « نتملا يف اهبوصأو تاياورلا حجرأ

 فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم رعاشلا هسبتقا امو « شماوهلا يف تايبألا
 بره ةقرو )1١(

 . شماطلا عم 45 ق رظنيو 1/١607 ةقرو (0)
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 تاراشألا تلحأو « رعشلاو « مكحلاو لاوقألا نم روثأملا نم هتمضوا

 مالعالل تمجرتو « اهايا ًاقثوم « خيراتلا بتك نم اهعضاوم ىلا ةيخيراتلا
 ةضانم للا ترشأ 4 .قلذك ٠ + ةلف مهو « هراعشا يف مهركذ درو نيذلا

 « يفاوقلا بسح ةبترم سراهفب رعاشلا دئاصق تفدرأو اهرحبو « ةديصقلا

 . ةيفاقلا عونو رحبلاو ةديصق لك تايبأ ددع ًاركاذ

 ههجول ًاصلاخ هلعجيو «نسح لوبقب ينم لمعلا اذه لبقتي نا لأسأ هللاو

 . قيفوتلا هللا نمو « نيلسرملا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو « ميركلا



 ةزمهلا ةيفاق

)1( 

 (لماكلا نم)
 ءاجر هلإلا لضف ىف باخام هتاف هلالاب كءاجر قلع ١

 ءاجلو (ه) ( هل ) ءاوبإ كمصعبي ةملم .كترع "اذا هيلا ًاجلاو

 ءاجي كيلا هب ميركلا ءاش  امفهدي يف ريخلا نأب ملعاو

0( 

 هللا هزعأ « نانجلا نب دمحم هللادبع وبا لجألا هيقفلا هلجتراام كلذ نمف

 ىتجاح ىضقف « هيف هتبغرو اذه(«) يباتك هب أدب ال كلذ هتلأسو ؛ ىلاعت

 : يرضحمب هيدبلا ىلع لاقو

 ( لماكلا نم)
 ءاصحألا نع هادماحم تلج ىبنلا ىلع ءانثلاب كلاقم أدباج ١
 ءايسفستلا  ةدايز هته ركفلاف ٠ هئانقل نيب انادوتا نك ةركفاودح#
 ءاسحوسألا نسم ىسحلاب هلاشأ و ًافوختو ًاعرضت هلآلا عداو < و

 ءامطظحلا ةبلز يو ويضع ةةيدنإف هت ةارقنلا ةيتفرتناوا تأ

 .نزولا ميقتسي اهبو (هل) :لثم ةملك تطمتس )١(

 نب يلع نب دمحم ءالعلا يبأل « رقفلا رهاوجو ركفلا رهاوز »: باتكلاب دارا (ه)

 ركب يبا نع ىور « يلويروا «٠ طبارملا نيباب رهتشملا يدارملا رفاظ نب نمحرلا دبع

 نباو « بجاو نب باطخلا يباو هللا نوع نباو مكح نبا رفعج يوباو ةرمج يبا نبا
 ًاقذاح طورشلل ًادقاع اهيقف ناك , ددع قرشملا لها نم هل زاجاو , نوشيع نباو حون

 « ضوعب كتفا مث « هيلع ودعلا ءاليتساو هدلب نم هجورخ دنع رسآلاب نحتماو « اهيف
 دقو ع« ه54م ةنس هباتك فيلات نم هغارف ناكو <51 ةلس اهب ىفوتف ةيسرم مدقو

 نم ةريثك جذامن دروأو « هئيمأزم نم ابيدأ نيرشع يلاوح رابخأب هباتك يف ظفتحا

 (4ه7/6 ةلمكتلاو ليذلا رظني ). مهرثنو مهراعشأ

“١ 



 اهب وجرت يتلا كاتايسو "لعجاو  ه
 ىتأ ثوعبم ريخو مانآلا ريغ

 ىدهلاو ةلاسرلا ناويد مانتخ

 هئاول لظا يوأي يذلا كاذ 4
 هماقم رع ”داهشألا دهاشيو -ك9

 امناو يبنلا وجري مهعيمجف ٠
 يف هامسأام هللا هيلع ىلص ١

0 

 ءارسإلا بحاص « زواجتلا هنم

 ءاملظلا بهيغ عدصي رونلاب
 ءاعفشلا ةعافش باب حاتف

 ءاعبتلا ا باسحلا موي

 ءايلعلا ةبتر يف هومسو

 ءايشألا مظعأل ميظعلا ىجري

 ءاهفسالاكو هالوأ امو : فرش

 هتبس نم ىلاعت هللا هزعأ نانجلا نب هللا دبع وبا لجألا هيقفلا( »)يلا بتكو

 : ىلاعت هللا اهألك

 ا مالسلا يدهأ -ذ

 انيتع نيش :لوساورسلا
 بق راس دق هباوجو

 ( لماكلا ءوزجم نم)
 ءالعلا يبأ ءاحخإلا يدخل

 ءانثلا ا 7 5

 ءالسجلا ىللجأ ىلع يربخ نم دارأ فوقولا اذإو -؛

 امعلا يضاقلا لأسيلف ه

 . طبارملا نب ءالعلا وبا « ركفلا رهاوز باتك فلؤم ىلا ةراشألا (ه)

 عر ءانسلاو ةلالحلا اخ 5

 دعب تبتك ةديصقلاو

 تاونس ماقا اهيفو ةلويروا ىلا ةيس رم ةنسلا هذه يف رداغ تانجلا نبا نال 4١ ماع

 . ةتبس ىلا اهنم لحر مث ص الخ نب يلع يبا ةياعرب ًاقونكم
 « ءالملا يبا مع نبا , طيارملا نب ركب يبا ىلا يضاقلاب ريشي رعاشلا نا بلاغلا (*)

 ف



 ءابلا

5( 

 :(«) هيدبلا ىلع الجترم لاق

 (طيسبلا نم)

 احلا هني ىدمس يذلا هلالإ الإ حاد يرديآل نيغلا ىف كيفلا بل

 يي اج وشلل ًاماع هافخأ  امب دطيحنال لاافتو هناحيم كت

 ابجو امك ًاركش هل قيطنالو هل ءانثلا ىصحنال دمحلا ههجول ا“

 («)ابرو ةجهب نم اهدماه زتمهأف حرا اهاوراو دالبلا ايحأ

 ابلطام هيجارلا بيخالو سأب 22 الوسوفنلا يف طونق نم عدي ملو - ه

 («) ابجع ىرت هامحر راثآل رظنأف هب ليمجلاان الوأ هللا نم الضف 5

 هللا اهحتفةلاويروأب رطملا لزن نا قفتاف » ب/8١ ةقرو ركفلا رهاوز يف طبارملا نبا لاق (+)

 ناكو «٠ يعضوم يف يعم اسلاج اذه للادبعوبا لجألا هيقفلا هيف ناك موي يف - ىلاعت

 لوقي نا هللا هزعأ هنم تلأسف « هيلا مهتجاحل هيف نوبغريو رطملا لوزن نوبقري سانلا
 حو زفو .ةيسرم طوقس ثيح ه 54٠ ةئنس دعب تمظن ةديصقلا نا ردقن و«. .لاقف ًاثيش كلذ يف
 عضاوملا دحأ يهو ريمدت روك نم سلدنألاب نصح «ةلاويروأ »و . ةلويروا ىلا رعاشلا

 يهو ريمدت ةدعاق تناكو « ًاحلص « ريصن نب ىموم نب زيزعلادبع اهلخد يتلا ةعبسلا
 ةياهن يف اهتبصقو «ةيبهذلا» اهانعمو « مهتكلمف عضومو مجعلا ةدعاقو « ةيل زأ ةميدق

 ًارتم وليكن يرشع ديق ىلع يهو « عايضو قاوساو « لماش ءاخر اهيفو « عانتمألا نم
 : رظني ه١15 ةئس ىراصنلا يديا يف تطقس دقو « طسوتملا ضيبألا رحبلا ءيطاش نم

 . ٠١ص ةيقابلا ةيسلدنألا راثألا « 507 راطعملا ضورلا

 | :ولع انلزنا اذاف « ةدماه ضرألا ىرتو » :(ه: جحلا ) ىلاعت هلوق نم سابتقا تيبلا يف (4)
 « تيرو تزتها ءاملا

 « اىةوم دعب ضرألا ييحي فيك ءهللا ةمحر راثآ ىلا رظناف»:(٠0/مورلا)ىلاعت هلوق سابتقا (1)

 فرب



 ءاعلا

(0) 

 ملسو هيلع هللا ىلص يتلا حدمي لاق

 نأ نع سادقت نماي ١-
 الالج  ىلاعت نمو  ؟

 يناحللا لوف :نحورح#
 ىدبت نم ىلع ىلص -4
 امل رخفلا الع نمو  ه

 داه ريخ دمحم -5

 عاد ريسايخ دمحم ل ال

 ديما ريخ دمحم 4
 يبن نم هب مركأ -4
 لوصر :نيك..ةحك نرعأ تأ

 هنم هللا هصخو 65015١-

 ىفوأب هابح امل 5

 ميجلا

 : جحلا يف ةديصق نم لاقو

(2 

 (ثدجملا نم)

 هتاذب فصو | طيحي

0 5 

 هتامس نم ىدهلا رون
 هضاب سلا ..ىتت
 هتانأاو ههبيملجحي

 هتاملك نم قدصلاب

 اننا

 هتامركم اديحتس "ينسف

 الع تدوس

 هتامركت نم لضفلاب
 هتالص يف هتالص

 هتازجعم انس

 هتاجرد

 (ليوطلا نم)
 اجعاوللا (ه) جيهت وا ئزكذ نركاذت' ١.

 اجلاع نرئاكي اناجشأ نجلاعف
 )١( فيحصتو فيرحت هيفو « جيهتو ركذلا ركذت »: لصألا .

 ,7وع



 رقرابو بيذعلا نيب ترس اباكر ١"

 («) اجعاون باعشلا كلت يف جيياون

 الزانم ةكارألا يداو نم نمميت *
 ًاجساجتَس كارألا يف (ه) الآ نيوطيف

 (م) تنو نإف داح قاوشألا نم نط 5
 انيجتس امنا يعسلا ةسحوتاطعا 2 *

 ترتسم اذا باكرلا كالت ىبأب ال

 اج داوه ةالفلا نألمي يداوه ١

4 

 ا

 اوحبصأف («) مهارس نم ًاماوس 'ىهارت 5

 اسياد موشرلا كلت لج اوفر
 افصلا ىدلو ىلا ىنسأ ىنمم يف مها 0

 امجههانملا(٠) ءافمصلا لهأ نم نوجري

 (.) حماطم تيب فوط مهب امس 4

 اجراعمو العلا ًابابق مهارأ

 ًانماك ناك ام تاعادصلا نم اودبأف 4

 عر اجشانم ًابولق لب ًاعومد اورذأو

 عج «جيياون» و « ناعضوم «قرابلا وهو «بيذعلا» فيحصت وهو «تيذعلا» لصألا (؟)

 . ةعيرسلاو ءاضيبلا ةقانلا يدو ةجعان عمج «جعاونلا » و حايرلا نم ةعبوزلا يهو ةجون
 . هانتبثأام هباوص لعل فيرحت وهو «الا اهفرطي » لصألا ()

 أطخ وهو تيبلا زجع يف «تنو » ةظفل تءاج (14)

 . هانتبثأام هباوص فيرحت هيفو « مهارسوأ حماوس مهارب »: لصألا (3)
 . هانتبثاام هباوص فيرحت وهو : «ءافصلا لهأ » : لصألا 6

 . هانعبثأام هباوص فيرحت وهو «حماط» تيبلا ردص رخآ (0)

 «أاجشانم »: باوصلا لعلو اهل ىنعم الو « ًاجضانم » لصألا (9)

 ق6



 اولبقأو ًاينه اودون اوند الو ٠

 اجرادأ جاجفلا لك نم نكرلا ىلا

 .همثلو رادجلا ايبقتب اوضقو 1١,١

 اجياوح سوفتل ىضقت ًاةرفح
 مهتلخ ملاعملا كلت اوقنتعا اذا ١

 (.) اجلامد و اهناميا ىف رواسأ

 نكس نصت اويفع انكر ةلامف

 (*) اجسانم اولجو ًادصق اومرك دقل

 اوسرعو ءاجرلا ءاجرأب اوخانأ 4

 (م) اجلاف حدقلا زيام لك حبصأف

 ةمارك نم اولوخ مك مهل ىرشبف 6
 (.) اجئاتن هومدق دق ال تناكف

 اضرللو لوبقلال اك حتفي -- 5

 اجلاو بالا ىلع ىحضأ مهدفوو

 مهريغ نكل قبسلا لهأ زيمت 1١

 (ه) اجمناه ةقيلخلا نيب أجمه ادغ

 .دضعملا : جلمدلا و « هانتبثأ ام فيرحت وهو «اجلاهج» : لصالا 0-0

 لوأ يف نوكت نأ هباوص أطخ وهو تيبلا ردص رخآ يف (دقل) ةظفل تءاج لصألا يف )1١(

 . اهمئاوق لقن تعرسا اذا ةقانلا تجسنو « فيحصت وهو «اولح ور, : لصألا « هزجع

 رفظلا و رصنلا وهو جلفلا نم«جلافلا»و زيمتم يأ«زيام» هباوص فيرحت وهووزبام لكو : لصألا )١4(
 ل.هانملا ةلجم يف هكر دتسم يف يجنطلا حيحصتلاو « هومدق املو» «محل اورشيف» لصألا (16)

 . ١7 ددعلا ١90/8 ةنس ةيبرغملا

 . فيرحتو فيحصت هيفو «باب حتفب» : لصألا )1١(

 . ضعب يف هضعب جومب كورتملا : جمالا )1١0(

 ىف
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 6مهادسم تويبلل سلج ”قحليأ
 ؟اجراد جرادملا كلت يف ظحي ملو

 ىرأ له ةرورضلل يرعش تبيلالا

 ؟ انج رانج بسجحملا تييسلاو للا“ للا

 ىجترمي سيل ةبرك يذ نم هللا هل
 (.) اجراف هللا ىوس ًاموي لحترمل

 هنود كلاسملا ىتش تمهّسأ دق

 ًاجهان هلل هيف ىقلي جهنالف
 اهباهي سيل بناذلا راحب ضوخي

 ًاجئاه رحبلا ىري نا ًارعذ قعصيو
 قوما اذاو :ىدنملا نع اذا ”نابخ

 اجراسهملا ءيرجلا ناك هل نعي

 (ه) اجحالو دشرل هيلهي رجح الف

 (0) رصبمل حابصلا "حال ابرحاوف
 اجس ذاليللا ىوس رمصبي مل يبلقو

 الجاعم نوكي نا يعيفش لعل

 اجلاعم ءافشلاب بونذ ءادل
0-8 

 و

 حيشف اود :هلالا تين مقفل

)04 

)20 

 يلا
)02 
020 

 (.) اجفاون يبنلا ربق يل قتبعيو
 . ريسلا يف دج اذا اطمو « هانتبثأ ام هباوص لعل فيرحت وهو بعلي ملو : لصألا
 . هانتيثأ ام هباوص فيرحت وهو «أموي اهيجترمل» : لصالا

 . هانتبثأ ام هباوص «هيدهت» : لصألاو لقعلا ىنعمب اجحلاو رجحلا
 . هبضغ دتشا « ًابرح برح
 5 كسملا ءاعو وهو 6 جفان عمج جفاونلا



 | !] 1 وس يلامال يلامف 6 )ع( :تكتحا د فى .٠

 اجسياشو يبلق برق نم هل تلصو

 ةسبراص ىذ ء:م هل
 ع 3-3 5 َس هللا الس هيلع

 اجشان دعبلا نم ىنكي اجش فيلح 0ك مه[ :٠

 هلجو يا ا

 2ع( احز اوم عومدلال ءامد نكفس 58

0 1 
 : 2 مزليالام موزل يف ىلاعت هللا هزعأ نانحلا نب هللا دبع يا لجألا هقفللو

 : ةيفاملا 5118 و ءا لا /

 ( ليوطلا نم) ل
 0 اجرلا يل بلاغي يسأي العام اذا ١

 رات ام اضرلا اير نم بجحيو ١

 ْ يححمترع ميجرلا سأيلا ىلع تللس 5

 امج رضم اليتق هتملاف « اماسح

 0 1 / : 7 ةنيمزأل :ضارتال يشل :تلق

 أجرفو ًابرك نمحرلا سفن مكف ش 1
 هنإف « ليمجلا ربصلا ىلا

 اجرعو لام ء« ربصلل نم ريضتيل ا 5 ْ

 ْ عب قىومتب ىئيد 6 هفطلب لعجي « هللا ىوق

 («) اجرخم قياضملا لك نم هللا كل ف

 0 0 ام هباوص فيرحت وهو «يتلامإل» : لصالا (؟)
 : : هبأوص في رح هيفو «عومدلل مذا تكفصو لصالا (م0٠)

 هل .٠ ب
 زريو « اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو» : ” قالطلا ىلاعت هلوق ىلإ ريشي 0(22) ثتيح نم هف اح رش 3 3

 .0 ( بستح

00 



 ىملسو ىضراف رمألا تهرك امذاو 5

 اجردم كيتأي « نوما هل 7

 اهدصقل تيده نا ”ليبس يذهف ٠

 اجرعم ةداعسلا ىقرم ىلا تدجو

 يضيع :بطتللا انتو اما .ىتفنإ>امأ“ 4

 اجرسم ةهيجايد يف يئاجر جارس 1

 البأ ىل هللو رادقملا ملس اذا 9

 اجرسم برحلل رهدلا فرط ناك ناو
 اهنأو ملعأ هللب ةمتث يلو ٠

 اجرح يناممز نا ؛ يبعص لبهست

 ًامئاد بدأت دبع اجر يئاجب ١
 اهتم اساس <

 ٍةعنص لمجأ نأ نيقي يدنعو ١

 اجر نم عئانصلا لامجاب يفاوي
 ةيلحب لاح هللا ركشب يلاحو ٠

 اجرسبتو اهنسح ىأرم جسلبت

 «لادلا»

2( 
 : هتعفر مادأو هتزع ىلاعت هللا لصو هلو

 (ليوطلا نم)
 ادعولا رجني نا نمحرلل دبالو هدعو هللا زجني ىتح ربصاس ١

 (ه)ادصقلاو يعسلاحجنيأر سي رسعلاعم هلضفب ميركلا هللا دعي مآ 1

 ..هلا رتب نسل رضا نإ 8 ارضي. زيتفلا مع ةإقونز:(4دجو» +. عرشلاو لامه كلوت لإ ةراقأ 0 ١
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 ادش تمكحتساوا ًادقعتسبعصتسا اذإ ”ةمزأ جرفي هللا فطل لازامو

 ادبعلا اهتنمو اهامحرب كرادت ةيفتخ ىتأت فاطلألا هل نمايف ؛

 انتسيفلاو ةنذألا درة نقف نسلم د تفك ودق 0

 ادهجلا غلب دق ربصلا ىنم ناك ناو ليس فار فروت هسصو»

 ادمحلاو ركشلا لبقاف لاح لكىلع د”درم دمح ريغ لاقم يلامو ا

 المي العلا قفأ يتاسلا ىدهلا يبن اديك اين كنف و ىو 7

 ( «)ادتنلا و كسملا حضني مالس ىكذأب 2 -هبانج صصخاو يالوماي هعفشف 4

 آدشر هراتختو ار يل رمألا نم ىرتام يبسحف يل رتخاو « يلرخو ٠

 )9( ش

 : (0) مالسلاو ةالصلا هيلع يدمحملا عيفرلا بانجلا حدمي لاقو

 (ليوطلا نم)

 ىدسهملاو قحلاب ءاج نم ىلع ”مالس 1١.

 ًاليؤم تازجعلملاب لزي مل نمو

 ةميش ةيربلا ريخ ىلع مالس 5١
 ادذَللتحمو ًاتيبو اسفن اهمركأو

 . هدوعب رجنتي « تابنلا نم برض : دنلا (9)

 )٠١( ةيرعشلا ةرورضلل «رتخاو» ةزمه عطق .
 اهدعب و ةثعبلا لبق (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا لالخ ىلإ ةريثك تاراشا ةديصقلا تنمضت ()

 نم حص امو « ميركلا نآرقلاب تاراشإلا هذ» قرثوت اكرار داو د ةنيدلاو ةكف يف

 «ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا» بات؟ ةقثواا ةيملعاا رداصملا نء اندهتءاو « هنع رابخالا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلئامش نع ةعساو تاليصفت هيفو (ه544 ت) ضايع يضاقلل

 : ناطمت هدنع يهو هتازجعمو

 . ةرورضلاب نيدلا نم موهفمو مئاقو هب عوطقم )١(
 : نامسق وهو عطقلاو ةرورضلا غلبم غلبي مل (؟)
 « ريسيلا ددعلا ريغ هوري مل رخآو « ةرتاوتملا رابخالا قيرط نع رشتنم رهتشم مسق

 , مطقلاب ةمولعم مالسلاو ةالصلا هيلع هتايآ نم ًاريثك نا ضايع يضاقلا ىريو

 ١م



 سفنأ يف ”ةّقر نزحتلا نإ ٠

 الخبت ال اذ دهعب يبحاص ايا١

 ىلبلا هريغ مسرلاب يعم امنةو 7

 ىسألل يداؤف تكرت يتلا يكبن ٠٠
 اهباصم ركذو تبهذ يتلا يكبن 4

 يكبن 6
 اهنموص اهيلع يكبي يتلا يكبن 75
 ايهلعم ام ا  ةديقفلا ب ١و

 اهتبرق اذإ تناك يتلا يكبن

 ًادلاو ةلجتلا ىف ينارت تناك 4

 بناجا مضلعضت الك؛ ينتثروأ ١
 ياك كيلع كسأ نو تلاظف ١”

 سا مس 3-5 0 و 3 0 95

 هرم يلستلا يف عمطأ تنك لو ؟"*

 03 ء و 3

 (+)ةخيش يدنعو ولسأ نأ زوجيا 4

 اشحلا عدصنيف ًآتنب ايأ وعدت 0

 بداون نيب كاتخأ أيس 55

 انيق ريض هلو ريض انمااي

 انوار رع ٌربصلا انم تاهيه 8
 ا و يلا -

 يحمل دف نهتربص امبرلو 4

 1 غلبأ هانتبثأ امو «درجم» : لصالا (١؟)

١ 

 ضت

 10 3 اهءزر كات ًاروط

 و 2 -
 دهمجلملا نم ىفسي عمادمب

 (.) دادجب هيف نزحلا مسر .نكا

 د هيت يرتلا ىف: سيدو اب
 د كح ”تاضملا ءاش اك“ "قان

 دليلا يوحت ام لكبو اهب "سفن
 ادجسملاو اهئعوشخو اهثتالصو

 ادتجولتا ةيظارلا ميتعلاو, وبلا ىف
 يل" اهيوانلو# لظوقل ا

 سيل ولاو اكرر ةمينقلا نعو

 ؟ ”هرفم مس كاذنأ اهو ىدوأ
 عملا ميقملا ياذهو هنم

 دحوتم يرّولا نيب ةيزرب

 ”دجنسي نيعم هيف يل ناك ول
 دّعصَت كيلع ًادجو اهثارفز

 فر ل
 دادرت ”كلتو ىجش 0 يذه

 يف ”لاقم 'نكل
 دحلملا اهاتس ىراو وعلا دعب

 3 - و وِ 2س

 ا نهو ثمهو فهل

 و

 و

 دلجأ ينم

 فيرحت وهو « ءايلا طاقساب هيلت ىتلا ةسمخلا تايبألاو تيبلا اذه يف «يكبن» لعفلا ءاج )١(
 ةيشاحلا نم حيحصتلاو «ىلسأ نأ» لصألا (؟:)

 4 جءا.د/ال/م



 رسام كيكي نأ لثا ايجعا“#
 ًادهاج يكاوتبلا تيكست مورأأ"١
 هترمضأ يذلا عّرجلا ٌركنأ وا"؟

 ٍعمجم وأ ىدتنمب نوكأ مكاو ”؟

 ينعول ثعبيو ىركذلا يل جيهيف "4

 :اجحلا لَض دقو يردأأال ”لظأف مو

 يتناك طرفل يلابلبو ىلاب "*
 يقتلن نأ انؤاجرو اضرلا الول "0

 ا-نولقب يذلا لمح عطتسن م

 نأ ملعتو 0 مو

 اندلا ينب' شيعو ىرخألا يف ”شيعلاو ١

 ”لقاع عادخي "فيكو ور ملف ١

 ىهتنمام بغار 'ملعي ناك ول 1

 ظعاو ةّبحألا نفد يف سيل وأ ؛*

 ةميرك بارتلا يف هوجو نم مك 1
 اهلامف ري رحلاب دّسوت تتناك ؛ه

 محار اهارع ال قريالوا 5

 يبكسأو يدوج نمحرلا ”ةمحراي 0

 هنإؤتدقف "دق نم ىررذ يقساو 8

 هنإف حيفصلا كاذ يدهعتو 4

 ةيحت مالسلا ينم لمحتو ه٠

 امئاعف د يتلا ىوثم يبطل ها

 دصقتيو هيلإ وحنيال ربصلا يف
 (.) دهجأ يثب ثب يف يذلا انأو

 و و - -

 دهشت عمادملاو. «لكاوشلا نيب
 1 و و 0 و

 (لدمحم)و ةلرضنأ اذا ( ىيحي»

 ا دروم نموأ مولا يف را نم

 ”دقوتم أادو « سا تساك ذاذ

 فوم فيعن تانجلا ةضور يف
 ٠ ٠ م 5 2

  0نم ةسفن لففي 0

 ةئئذإ جرهب يه د

 0 اهيف ناكل ءانفلا راد

 ؟”دشريو ليبسلا دصق ىلا يدهتي
 دنفحتو ناصتن اهتزعل تتناك

 دآسومت سيل برثتلا يف ”ةحورطم

 ؟ ددوتم ةربع ”قرقرسسال وأ
 داوألا ”نهداتري بئاحسب
 دجرسعلا هيف ىل> 00 7 2

 دضنم ءانسلا نم حيرضلا قوف

 نحلا مك زك ليد امك وك لت

 دمحألا ؛ءانّثلا اينأدلا يف باط دق

 غلبأ ىنعملا نوكي ءاتلابو « ءاثلاب «ثب ىف» لصالا (1)

 ةيثرملا ةأرملا ادلو «دمحم» و «ىيحح» لعل ("4)
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 . اهتبارق يوذ نم وأ ..



 5 نم هيلا هج وت

 يبا لجالا هيقفللو

 يبا يضاقلا يمع

 : («) (هركذ مدقت) دقو

 محا | دسك | دمج اح
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 دجملا كاذ نم ءاج دق امك ”مالس
2 20 

 ةتعاضب هنم ءايلعلا ىلع درأ

 ةيحت اًيحم ولجت اهل سرأو

 اهثثعبل اهقوف يدنع "ناك ولو

 ةئينح ”كيلإ يقاوشأب ريست
 اهنايب نامض يف وأ اهمض يفو
 تون اذإف ةلمج اهيلإ ٌريشت
 هصولخ ”دقع تبنأ دق بحلا وه

 هب ىتفكو هّمملء هيف يدوهش
 ةنموسر قلبت“ نبل ءافو ”دهعو

 بحار

 بدت كا ا يفاصتتلا نيدب

 قفل تا :يدشماب :يدسابأ

 مكبحب تمهف ( مكيلاعم تمهف

 بارلاو © ركذ ام امهيف باوصلا لعلو ناتسومطم ناتملك

)11 

 ىلاد ةديصق 1 يف روكذملا ركب |

 (ليوطلا نم)
 دج لع الويذ ترخ ابكضلا نسشك
 0 ددرتلا نيبام عوضت

 يدنع مكتحامسيدهأام قوف لهو

 ؟يدكو وكل ىتبل < ني ىف ذك و
 يدبأ وأ دولا نم ىفخأام ”ةقيقح

 دحلاو مسّرلا ىلع تَيعَأ اهليصافت

 يدهتام ةداسسلل ضلهأو

 ٠ يدّقع يلححصف يضاقلا يديس ىدل

 دحجلاب مقاديال ًاميظع ًاديهش
 5-2 0 2 3 ١

 دهعلا نم ”ميدق ىلبي "نأ زاج اذإ
 دبعلا ىلع ييلاوملا تاعاطك هارأ
 دحلاا يف عجضأ موي لا ”كاذو

 قصت اهفاكسإ ان ادلا م كنأو

 دعدالو بابرلاب ًاموي تمهامو

 هنديصق ملظن رعاشلا نأ يدنع حج

 دعب هتايح يف نيتطحم رخآ اناك" نيت ةياحي وا ةتبس نم اههجو هنأو ©« ه١541 ماع دعب

 « فصنو ةحفص يلاوح يف اه لصتت ةيرثن ةلاسر ةديصقلا بقعتو « ةلويروأ ىلإ هليحر
 . ةمدقتملا ةطوطخملا قاروأ يف امهدجأ ملف طبارملا نبا ةديصقو باتك اما

 . نزولا اه ميقتسي الو «يدّمع يل حصف) : لصألا
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 هةتفرص» لامكلا صخش ىلا ياوه
 ع

 مكيرق ةداعسلا نأ: ىرأ ناد ١

 ام بيثلا ”نينح نحأ ١
 اعجوم ”نافهل رانا بيرغلابيف

 اشمحلا ”قرتحم نفجلا حيرق لظي 4

 ٌهلوم وهو هاقلي نم لئاسي ٠
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 دعسألا مامهلاب ًارورس ىدبأ هتك هّراقو عاضأ نإم ١
 ىده هل يحيرألا .حايترا دنع انسسِعتإو ر عامتسلا ىتعمام ردي مل

 © دهدملا ءاكاذ ع أيهَت ًامدق يذلا هنم تأيه ةداعسلا كلت ٠

 نير وهشملا برعلا ينغم نم امهالك « يندملا دابع وبأ دبعمو « كلملادبع ديز وبأ « ضيرغلا (9)
 . لاثمألا برضم احبصأ ىتح « يومالا رصعلاو مالسالا ردص يف

 . نزولا اهب ميقتسي الو ةروصقم اكذ : لصألا 00



)16) 

 اهلهتساو« ةينيعلا هتلاسر يف يسلدنألا دباع نب هللادبع ابأ بطاخي لاق

 تايبألا هذهب

 (لماكلا نم)
 دعاص ّزعب ًادمتعم تعجرو ةسمصعءب تنعظ اّنع انعاظاي ١

 ١ دباتعلل يزتعملا رع ناعمب هرب ب مالتعلا عبر ىلع جرع

 " دقاعلا مولعلا مالعأل ىلعلا هرصعل ديمتعلا ىلعألا ملاعلا
 دعاسلاك دعاسم دهتعو يع ملظعم دقكعب هلعت ةكاسعو ؛

 دئاع مظعأ هالع رمعل يدنع هكئءاقرف ةعفرب هنع دوعتل ه

 ءارلا ةيفاق

)5 

 . )2( لاف لق ةض راعم ًاضيا هنم

 (ليوطلا نم)
 0 و 2 . 0000 نا

 يردأالو يردأ ثيح نم ىوملا نبلج ركفلاو ريدا نيب ينلا لوبيع ١

 يردتص ىىف ةقيقحلا راونأ علاطم ةيسفر شاف قيما "قحلا ىل نؤلج ؟

 ةروكي اضنلملا  رجفلا «نييوفلاو فا لمالاوب ليألا نخل ”لفاينملا ةيق ل رتي-ناكملا + سرتلا ”-(؟)
 3 دسألل] قاوم

 نيب اهملا نويء» : مهجلا نب يلعل ةروهشملا ةديصقلل ةضزاعم تمظن « اهلصأ يف ةديصقلا 22()

 رهاوز فلؤم مع نبا - طبارملا نب ركب ابا ةرازولا تلأس نأ دعب «رسجلاو ةفاصرلا
 : لاق نأ نم دب هل نكي ماف « كلذ ىف هيلع تمزعو « اهضراعي نأ - ركفلا

 رعغشلا ةظحا نم ءافغالا يف كينانح دقوا وب هنكعلا رحوودسلا "قرا كانأ

 تو ريب كب مدرم ليلخ قيمته ) 14١ «© ٠ ص هناويد يف مهجلا نب يلع ةديصق رظننو

 . ١9:4(

 ١٠١4



 ههنك ملعي ”سيا « لالج « "لامج ؟

 اخينا ينتده داشرإ ”تايآو

 نيستا :ىادبت امهنن احم حالو
 يذلا ىوس ”ءريش "سيل نأ يل نبت

 ادهن

© 

١ 

 هاانك تي :توسمت تقنين

 / هفصوب ةننب ذأ لاقت يح
  4فصاو .كاردإ كاردإ نع هزنت

 ١ "هيف ديذلق ىلعألا .لثلا هل

 ١ "”نطاب وهو "رهاظ بيجم بيرق
 ١ هدنعو يدنع وهف باجح ”لكف

 ٠ يرطاخ ةيحبانز ذإ يزيل يجاني
  6ملا ىلا لوضولا تلت هن لويس

  5يحاسب رمي نأ يداؤف ٌراغي
  5هآلحو لكلا وه لب ينم لكلا هل
 ريغ الزنم يبلق ”لونت

 بلاط وه يذلام يرعش تيلايف

027 

 هع ا تترك هل تيلف 4

 اهفرص ةبحملا ساوكأب ىناقس ٠

 هفطل ةمادم نم يناقس نمايف ١

 اه ريغ "دبع تقتعأ مك ةقتعم 5

 5 نزولا ةرورضل عمادررب دودمملا رصق 69

 ذ ىلعألا لثلا هلو» : (؟10 مورلا) ىلاعت هلوق ىلإ ةراشا تيبلا ردص يف 600 (

 رجحلا يوذ بواقلا بابرأ "ماه هب
 يرادلا بكوكلا ىلا جاتحمب تلف
 ردبلاو .ةرينملا سمشلا اننع كراون

 («)ربكلا ادرىدر ثلا تاوربج ىلع

 ئرسف هةترضملالا تفتلي "معلق

 ئركش هالمادتم ىضخي نأو:  ىلاقم
 يرجي يذلاي رحب كاردالا يف زجعلاف

 () رصحلا نع ىماست لضتف يف لثمالو

 ٍرتس نعو باجح نع الالج لجو
 يركف هراكذأب ولجأ اذإ « لجت

 يركذ هرك ذأ نيح هنم

 رجهلاب ريغلل تدارص « هلصو يفو

 يرحي نأو هاوس نم ركذ مهّولا ىلع

 يردأ الو يرح  يردأال «انأ نمف

 يرسي هل «يبلق نمءيرسي ليلا اذإ
 يرعش نءو هاوه نع يرعش تيلايو
 يركس يف ىوحص و« يتابثإ يوحمف

 5 7 ل
 يرمخ نم ةبحملا رمخ اذبحايف
 رهجلاو ئرس تاالاح ىلع اهردأ

 رح نم قتعلا كلذ يف تكلم مكو

 «ضرألاو تاومسلا يف

٠ 



 اهماتخ كسم ”قاتشملا قشن )اذا ”9

 اهسوؤك سوفا رارسأو رادنت 4
3 

 مههوجو سانآ اهيف ينم داني 5
 و

 مهكيام باب دنع ليل حيباصم 5
 كلم نم ّرسلاب مهف شاكب ١

1 3 1 ,2 
 اجرلا بجوم اودهاشام اذا مهارت "4

 هل ديشتم وأ دحولاب :قرتستف 5
 هل ِّ هيا #

 لاسر هنم فاعسإلا ثعب نإف ١”

 ةحفن ناعنك ضرأ ىف تادجو امك

 مل هني يف هل بح مهديزب ع
 سا ثا د

 العلا لزنم ىلا ًاقاوشأ نوثحي "4
 اهتايف انيزغ انك اهب ناغم "ه
 انس رل 55 2 اهاوس انلرن 7

 امنإو بيبحلا ىضرتي امب انيضّر "ا
 ةراتو طاسبنا طسب ىلع ًاروطف 8

 هءاش ءاش نمف انالوم سدقت م4

 هلوبق به مث ًاقوش تم اذا ١

 هبرق تلن نا يارشباي ىارشبف ١

 ) درحشلاو نيراذ واد نم ئدشلا سانت

 ركذلا نم كاذ *لكالأع "لقت الو

 رهزلاو ٌحاتلت رهزاك مهئقالخأو
 (+) رجفلا ماطم ىلا ءاوضأ دنتوت

 ه) ردقلا "ةلبل مهادنع يلايللا لكف
 رعاذلاو ةفاخملا نيبام نورودي

 ا "لهنا ام عمدب

 رضلا فشاكاي ”هلامحُر : مهحناوج
 و لسألا ىلع ىرشبلا تمّآدقت

 (ء)رصم نم ًاريعلا تفلقأ ذإ فسويل
 رتيسلاو: ةماركلا" لش قم دازناغب

 («)رمألاو قلخلاو كلملا بر ةرضحب
 ردسلاو ”دضتُي حلطلا تادنا ناغم

 راحتفلاو نءلل ”دبتعلا ىقرتي لاذلابو
 رسبصلاو لمحتلاب هاضرر لاني
 رمفلاو ةلذملا ضرأ ىف ضبقلا نم

 رهملاو بحلا ا هل دسيبع
 رشنلا كلذ ىوس ىرشن امف الرف

 رشعبلاب هنم اضرلا هجو ينلباقو
 لحاس « رحشلاو « اهيلا دنملا نم كنا لدغ قوس ان ا ا ةقيفإ

 . ندعو نامع نيد رحبلا

 . «ردقلا ةليل» و «رجفلا » يف ةيروت نيتيبلا يف (007-55)

 ينإ : لاق ريعلا تلصن امل و»(4ه فسوي)ىلاعت هلوق ىلإ ةراشا تبلا يف م

 . للعلا : لصالا (0:)

١٠ 

 0 .فدسوي حوار دجال



 97 ظنااب سودرفلاالو ينانجأ لغغاوش نانجلا روحال كلانه ؛*

 ردقلا فرشسم لك يشع رخصتب هردهتق هيلا الا ىرظنامو ؛*

 ردصلا يف ناك دق هنم لامج ينيعل هود رس رحت ااا

 رشحلا فقوم و هللا ماقم فاخي بقارم ي 5 ايندلا ف ي ضغ امك هه

 (رسجلاو ةفاصرلا نيب اهملا نويعو» نعدصو هيهتشت امع ١ سفنلا ىهن 5

06 

 00 ا كل

  (ليوطل نم)

 هد. ءبل لج بصلا طاير بيبح هب يلو طابرلا وحن ابكار ابأ ١

 هدأو ىلع ننسماف هدو ىلا ةلاسر مالسلا كعدوأ كديور "

 هدجمل مارغ يب امو ىدجوو تعول ءاثآ تقبلا "تيفو تح قيو#

 هدقفل ىشخت تنك ينادتلا دقفل هب يذلا تيار ول يمع نبااي لقو

 هدري لوقأال ىبلق ظفحيل ةعافش عيفشلا لجناي هللابو ه

 نيسلا ةيفاق
2217 

 : هلجر تئجوف هسرف هبابك دقو هباحصأ ضعب ىلا بتكو

 (طيسبلا نم)

 سرفلا ةوبك نمال رهدلا ةوبك نم 2 هيلبو العلاو ىعست دجملا ىلا لجر ١
 (0) سرحلاب ظوفحملا كافلا رسيتب ابك ثيح رهدلل لبءرهملل بيعال ؟
 سرجحلاو ثيلثتلا يذل ًاميلس ىشمي 2هسبكرم ديحوتلا يذل روئع رهد *

 +/1480-١458 بيطلا حفن 78ه مقر 450١/5/6 ةلمكتلاو ليذلايف ةمجرت (ه)
 .«ًأس رح تثلم اهاندجوف ءامسلا انسمل انأو» : (8 نجلا) ىلاعت هلوق ىلإ تيبلا زجع يف ريشي 20(0202)

١1١ 



 نيشلا ةيفاق

010) 

 : (ه) روكذملا هللادبع وبا هيقفلا هلمع ام صن اذه

 قو فافعلا لمح وداني تشع

 ةيراش يهو اهاوه سأك تبرش ؟
 هتعافش لبقت ملف يبح تعفش "“

 ةملاظ يهو اهيلا اهنم توكش ؛

 ةيهال يهو يكاله اهيف تفراش ه

 ةبطاق قشعلا لهأ قشعلا يف تاوأش 5
 تبدتنأف ناولسلا يف يسفن ترواش

 اهظفحاو اهاعرأ بحلا ةعيرش 6

 (طيسبلا نم)

 'شرتفب بلقلا داوسو ىشحلا نيب

 نسدرأ قيلرشلا لقت نق يل
 («)شدخنم وهو يئاجر هجو داعف

 شقتني كلاش نم ىلا ىوكشب لهو

 شهتلتو ينيع تشهجأ نا رست
 3 وكوعحا اذا: لاذع لاح ان اضف
 شمعوأ يأرلا يف ىمع اذه :لوقت

 شرتفم دجملا كمس قوف اهشرعف

 طرارملا نب ركب وبا هعم ناكو « ةبلطلا ضعب رعاشلا ىلإ ءاج نأ دعب ةديصقلا هذه تمظن (ه)

 روصنم وبأ مه ءارعشل تايبأ اهرخآ يف يبنتملا رعش نم ةذسن مهعمو « ىيحي وبا هوخأو
 وباو « لدعلا وباو « يماشلا مساقلا وباو .« فوغشملا نسحلا وباو « يسدقملا فوفكملا
 « هرخآو تيب لوأ نيشلا « ةدحاو ةيفاق ىلع « فنالا هللادبع وباو « يناسرخلا مامت

 : هيف لوقي يذلا يبنتملا تيب ليذ مهلك
 نيسسشدم الو هيف فلك هناش ام

 ىف ًاتايبا هيدبلا ىلع لمع كلذ ىلع روكذملا نانجلا نب هللادبع وبا لجألا هيقفلا نقو املف

 وبا لمعو « بكرملا كلذ نم بعصتسا ام ةلوهس ىريل تايبألا كالتل اهب اليذم عونلا. كلذ

 .. ًاتايبا طبارملا ركب
 بلاطابا ٠ يبنتملاب دارملا لعلو ٠ ةمومضملا نيشلا يف ةديصق يبنتملا ناويد يف دجا مل
 هل رام. "شنط يف :نيتيت»هل ركذو :0/6/٠ ةريضدلا بحاتس هل "نيسرت يتلا رايعتلا دبع

 . ًائيش سيل امهلوا نكل ةمومضملا نيشلاو طيسبلا نزوب

 ٠ اوعمتجا , وشومحإ (5) . ءانتبثأ ام هباوص أطخ وهو ةدرفنملا هزمهلاب يءاجر لصالا ()

 ؟ ١1١



 اهلباذ تعرشا ءاهدرو يف تعرش 4

 دقت نيلذاعلا نيبو ينيب ناتش ٠

 يتلتاقل يبح يف يسفن تيرش ١
 اودعف اهدنع يرارحض ةاشولا ءاش 1

 يسمّرَتسمف تايبرع يلئامش
 ًاركتبم نسحلا ضاير ينجأ ترمش 5

 ملف هيلع ناريغ ةراغ تننش

 اوملع دق نونجملاو ةورع ياخيش 75
 اولدع هب يماكحو يلضف دوهش ١١

 ةرهظم يهف يعبط رهاوج تفش

 تلعف امك ًارط ىوهلا لهأ تفرش 9

 - َر

 اوشع نيح لضعفلا رونل اهنم توشع

 اوشدخخو«ىوهلا لتق اورذح ذا تمدقأ

 الا هالو عسيبلاب تزفن

 ا ا

 ا 0 بسحلا يف
 («)شنحلا هباعينا يبن نبع رد

 (+) شعتني موقلا مهب مهن هب أ
 )٠( شدسكلاو ءايلعلا ةيمعلا ةرذعو

 اوشرو مهمكح يف اوعدصخام هللات

 ”شقتنمي دجملا حفص قوف العلا رس
 اوشرقذاو اباص اوعمج ذا شيرق

 رتجت دقحلا تابض نم هظيغب ًاجش تلتق ذا يبلو يردص تيفش ٠

 داضلا ةيفاق

 أ (19)
 0 : ردقلا ةليلو ناضمر عيدوت يف لاق

 (ليوطلا نم)
 ىضم هب ينأك وأ ناضمر ىضم ١

 ًالهعم مركأ ناكام هدهع ايف ؟

 (ه)اضموأ ناكام دعب ههنس باغو

 2( ضقنأ نا ىلع زو هرصعايو

 ءادوسلا ةميظعلا ةيحلا بعاتم ىشخأ مل يأ «ةزمه هواو تبلق باصوأ نم باصآ )1١4(
 سيقو «مازح نب ةورعء هيخيشب داراو« هميوقتل دتمن مل في رحت نيتيبلا زجع يف )١11615(

)00( 
 .اردان ليوطلا

 «ناكام 00 لدب «ناك دقرر للحلا 6

 جاد / م

 نيروهشملا برعلا يميتم نمو ةرذع ينب نم امه الك و رماع يب ونعم + جولطا نإ

 وشح يف لخدت يهو ( (ليعافم) رصقلا ةلع اهيفو سا ( لصألا

١1 



 اضوق مث ةعاس انيف ميخف ارئاز فيصلا يف فيطلاك انب ملأ

 اضرلا مأ ىلوت دق انع طخسلابأ ىونلا ةبرغ ىون ذا يرعش تيلايف ؛
 اضق دق قحلا هل انيف ىتف يأف ًادهاج ةليضفلاب انيف قحلا ضق ه

 انفي  فقئاسحملا ةف ةشاوتن ىقت يذل ىدسأ ءءاضيب دي نم مكو 5

 (هز)اضوع نسحلاو ناسحالابو هاحم ىلئس هلسح هداز دق نسح مكو ا

 (ه)اضيف كنوفج ”لسرا هرثا يفو املعم كنوجش نيب هنيب يفف 4

 (هراضحممو اهيلا ًاقاتشم صّححمت اهنإف عادولا تاينث فقو ٠

 (م) ىضقام ردقلا ةليل نم اهيصضقمف ةفقو قرفتلا لبق تيضق نإو ١

 اضرحو يمشاهلا اهيلع ضحو اهردق لج ةليل نم اهتسحايف

 (0) امضمغأ رئخارألل رس نيت“ ةوركا يهو رهشلا اياقب لعل ٠
 اضيقف (ىحالت نم) ىحالت نكلو هضيفي يك هدرو ىفصأ ناك دقو 4

 (م) اضهناو بولقلا بابرأ كرحف اهبالطب اودعست اهوبلطا :لاقو ١

 (.) اضرلابو هنم وفعلاب انمركأو هئازج ريخ شرعلا هلإ هازج 5

 هانتبثاام هباوص فيرحت هيفوو ىنسو انسحو» «أطخ وهو نيسلا نيكستب «.نسح مكوو :لصألا (0)

 . هانتبثام فيرحتو فيحصت وهو «نيبو هنيب ىفن ».لصألا
 « اضحمتو »:لصألاو اهدعبام رسك و اهحتف باوصلاو ءاثلا مضب (تاينث) ققحملا طبض )1١(

 . ةانتيثاام باوص لعل يوحن أطخ وهو
 «رخاوألا يف »ةيسدنسلا للحلا )١(

 .ففيحصت هيفو» هدرو ىفضأ» ءىلصألا )4+١(

 ةدابع نع هحيحص يف يراخبلا هج رخأام ىلا ةراشأ نيتيبلا يفو .اضغنأو» ةيسدنسلا للحلا (10)

 ىح التف , ردقلا ةليلب انربخيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ : لاقءتماصلا نب
 تمفرف « نالفو نالف ىحالتن ردقلا ةليلب مكربخال تجرخو لاقف نيملسملا نم نالجر
 يرابلا حقق« ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا يف اهوسمتلاف «مكل ًاريخ نوكي نأ ىسعو

 ١48١( سلدنألا راد سلط )“8/0 ريثك نبأ ريسفت 4

 : ةطاحالا يف تيبلا ةياور )١15(

 اضفضفو ادرب هافضا مرك ىلع اجلا دمحا اتع هللا ىزج



 ىيققر + ةلانهرال ميحر فوؤر كرابم يبن نم هيلع ىلصو

 ىضتتنم فيسلا نم ىضمأ همتمزعو الزنم سمشلا نم ىلعأ ةزع هل 8
 اضفلا هلئاضف اًنير نم جرأت هساتخ كسم ضف ىمهي ركذلاهل 9

 اضضفو ضايرلا ييشوم بهذو بكاس ليهزناام هللا مالس هيلع ٠

 ةففإ

 : همالك رخآآ وهو ءهيف يفوت يذلا هضرم يف لاق

 (لماكلا نم)

 يضرم وه ىذا وه تشطلا نأ : ىتياكشو «ىتياكش بيبطلا لهج ١

 55 تيضر ىمقس ىضترا ناو هن افق كاد يقر ىضترأ نإف ؟

 يضرعت تلعج هتمحرل نكل هب يضقي يذلا يف ضارتعا يلام ؟
 نيعلا ةيفاق

)1 
 امم وهو «هتزع ىلاعت هللا لصو « نانجلا نب دمحم هللا دبع يبا هيقفللو

 : طبارملا ركب يبا ىلا هب بتك

 (لماكلا ءوزجم نم)

 نجلا نهتم مم قس لسمو وربع ةئلما
 ؟عادبتصتا اذ ادق كحنم زجئاتج يضادبعلا ليهو

 : عايرلاو ينامغملا كلت يف دوعت دوهعلا لطحن 7#

 ؟ عاعشلاو ههنئس هلم يل حولي ءانشسلا لهو ؛

 ؟ عافتتا سفنلل هيف له يىيتلوقب لاؤسلا لمو ه

 ”مايضلا تنك .ندق ركفلا» الحيات كيسان .ىننإ
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 ري تبتكام ردي مل ا/
 هعارقف عادولارسكذ 6

 ةميناسمس ةيمطتتو ف

 هرايجخأ مكعامسف ١

 هحار كللذب هلو '؟

 عايترا وذ اًقوشم هحعأ

 عادولا موي يف ناكام

 عاطقنا لوقهتلا (م) ىدل هلف

 عامتس رض امف عمساو

 عالطا لاحلا ىلع هيف
 هز :عاقزلا بيرحبف :غايناجف

0 
 : يوبتنلا حيدملا يف لاقو

 يمالس غلب براي ١

 يسع .لسرعلا ملتاسخل ؟

 الجم قلخلا رهبأل

 هلع تافص نمل 4
 هةاننسل دسيسل هه

 هادم هايم رجحت "3

 طحت :ةريدتتللا ”رييتتشال

 ًامظن نسحلا مظاسنو 4

 «نع تبعك» مىدل» ةملك قوف (9)

 (ثتجملا نم)

 ةعافشلا يذ دسسمحأل

 هعاصن حابصلا يلكحي

 "ةعاربلا لمأ دلل

 هعاطأ دبع زاف دق

 : اهعلطم ًاتيب نيثالثو ةعبس يف ةينيع ةديصقب؛ ًامجارم طبارملا“نبا هباجا دقو (ه)

 عاطتسملاب هقحو 4 دن, نيتي اه ةانشالا نان

 مك -٠٠ ىلا نائجلا نبا ليحر ثيح 14١" ماع دعب تمظن اهنا ىلع لدي ام ةديصقلا يفو

 .صالخش ني ىلع يبا هتبس

 ضرألا يف ههجو ىلع بهاذلا : براسملا (10)
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 هعالطأ ةنوسيهلا ىرأ نّئماي كرس رسوو
 ةحععا نطو .ةممل إل تف ءاكذب اّبح نمو ٠

 هاف لسرسلا ةزيشمل . :لفف لك ىف“ دينو

 هعاط هيبحم دزو ًارخف براي هدزف ١
 هذيلا

 (*+) :دمحم نب لهس هخيش ءاثر يف هتلاسر يف لاقو

 (ليوطلا نم)
 عنصتلا ليبق نم الا وه امف هدنع سفنلا بهذتال ىسأ لكف ١

 قفا
 : يوبنلا حيدملا يف لاق

 (ليوطلا نم)

 عفشم بونذلا يف عيفش ركذب هبونذ رفكأ / موي بهذبأ١
 عفرم باسحلا يف ماقم يذ ىلع ةضيرف ةالصلا تح يف ضقأ ملو ١
 عسفني كشال راتخملا جتري نسمو هبح قدص يف عفنلا هيدل يمجرأ *
 عفدت مل ىضرلا باب تدصق اذا ةيحت ينم هاوثم ىلا ىدهأو ؛

(15) 
 )٠( :ةياجب نم يلا هب بتك و نانجلا نبا هللا دبع يبا هيقفللو

 (لماكلا نم)
 يعولض دادوتلا نم هيلع ىوطت يذلاام يردت تناو ءالعلا ابأأ ١

 () مكر 7-0 شماه يف هتمج رت ل يناس عز

 دعب امبرو «ه١514 ماع دعب تمظن ةديصقلاو 00 يف هتمجرت تمدقت
 ه545 ص الخ نب ىلع يبا ةافو دعب ةياجب ىلا ان رعاش ةلحر تناك اذا ءمه545 ةنس

١١1/ 



 (8) يعومدب تحتمال يراصتخأ الول وتس ةيحت ينم مكصتخت 1

 ندهور نحل ءاتفوجلا نإ“ ,"ةنذأ هاتوا اضيق :تتحيغاو

)50 

 : يوبنلا حيدملا يف لاقو

 (فيفخلا نم)

 ١ عيفشلا يعلا مساقلا يبأ ى اخلا دمتعم بولقلا بيبحب .

 ١ عيمسلا يلعلا دحاولا ةزهم ) يذ ىلا يبونذ نم تعفشت دق

 « موي لسرلا متاخاي 5 عفشأف |١ عيظفلا ميظعلا دهشملاو رشح

  4عينش لعف لكو اياطخلا يف ىّهاتت دق همسفنل مولظل

 عومدلاب تقرورغاو هاتلقم تضاف بنذلا رس ذتام اذإف ه

 ١ عوشخلا ريثك فئالخ هعبر نم هنا هءاجر بِخنال

 ٠ عولطلا دنع ءاكذ تءاضأم  ًادوعو ًاءدب ةالصلا كيلعو

 ءافلا ةيفاق

 ةهفف

 : هنع هل رفغو هللا همحر هدلاو ىئري هتمارك مادأو هتزع هللا لصو هلو

 (طيسبلا نم)
 افكتعم نزحلا عب . لازأالو افكي ناو ىمهي نا عمدلا عنمأال ١

 .:مىمدب هتلاسر روطس تيحم يأ «تحتما(7)
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 هل تيكبول ”ءزر يئزرنإف ؟

 يدبك نع ردّصلا رادص دقأ ولو *

 اططش درتال يرابطصا ديرمايف
 ينجش ًافلآ ينعدو ًاميلس بهذأ ه

 ىسعم ءاكبلاب يبلق مويلا ربجاآف وأ ١
 ابستحم نالكتلا بدانلا دعاسو ٠

 ىتف لك بركلا دنع دعاسملا نا 4

 ينلذعي ماق لاس وحن تفتلتال 4

 ام فرعي ناكول نم ربصلا نسحي ٠

 ىرتل محار ينيعب رظناو هعدف ١

 يتمداق صق دق يذلا صقأ عمساو ١

 هل ميلحلا ملح امب تيهد ينا 3

 ةنلعم رهدلا بوطخ ضعطاخو ١

 ةفصاع يهو ايانملا 05-7

 تتحن دقو «يداجيا لصأ تفداصف 1

 افسأ اوف يخيش ىدرلا لوغ لاغو

 هضراع باص دق يذلا باصملا وه

1 

" 

"5 

 هددجو يدلع ىسألا مسر ماقأ

 اذاو هلك هوبأ ءزج ءرملاو

(00 

020 

 ىنعمب فكوو« أطخ وهو افك : لصألا

 هعلق يأ ةفعج عواطم : فمجنا

 (ه)افكووأ لاسول « ىفك ام ءاشحلا مد

 افصتتنم هيف ينم دجولا حبصي مل
 افصتم ربصلاب ينرصبت تاهيه
 امفلأ نم ناجشألل يلثم نإف

 امَلَت امدعب بلق ربجي ناك نا

 افرط هناجشا نم بصلا بذاجو

 افرّطلاو دلتلا اهلك العلا راح

 افرع نمك ًائيش لهاج امف الهج
 افرتعاو ربصلا نسحب لاق ء«هاملأ

 افسكنأ دق يلابلبب يلاب لابام

 افستناو ده ينكرو « يببلق دقو

 افهو هتاعور نم فخ نا دوطلاك

 افهللاو ثبلا ثبأ اميك ءزرلاب
 افصع اذا ىقبيال توملا عزعزو

 امصقناو دهنأف هدوع همايأ

 افسأأو : لوق "ءيش عفني ناكول
 افسخنأ دق هانسمف يئاجر اجر

 افعو ىلبلا راد يف ريغت مسر

 )٠( افعجنا هلصأ عرف معني فيكف
 افعض هيلك نع ءزجلا درفأام

 . اليلق الليلق رطقو لاس :
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 افلخ ىجتري سصصخش دقاف لكو ١"

 هفلخأ تسل اد يقف يكبأ تيلآ 7

 ايف « ولسلا ينم يبأ باصم ىبأ 4

 نطو هب حزني ملو «ًابيرغ ىدوأ 0

 بنئتكم رادلاو ءاهرج ةبرغاي 5١
 اهرتشم» قعلا نيد قوق ناضاذا

 هتزسع دعب نم هبناج لذو 8
 انتلم مالعأ اوعفر ىلألا نيأ 4

 سلدنا تانج نم رفكلا اوجرخاو ٠#

 ةيغاطو ًاتوغاط ضرألا نم اوفن ١“
 اصصغ ىمللا تاعيرجب اوقرشاو "1

 مهدشر راونا نم قرشا ةنامزأ 8
 اهحتتافم تناكامو اهوحتافلا ”4

 ارح اهلا ولف نوسباحلاو ”ه

 مهركذ نولعألا فلسلا كئثلوا 5

 ًامرك ًارشعم مهنم هللا سدنقاي "0

 تردك مهدعب انيف عرشلا ةعيرش "8
 مهدعب لاحلا لاح شيك اورصبأ ول 4

 :سيقلا ءيرمأ ةقلعم علطملا نيمضت هيف (؟4)

 افلخ بأ نم ”نبأ ىجتريالو هنم
 اناا ف قو لاو: تيقفان

 )٠( افق بيبحلا كبن افق « ينفجو يبلق
 افقو ىدملاب داوج يوأشكالا

 افرص ائناطوأ نع رهدلا نم فرص

 افدصوأر فكلا بان دص نا عاترسي

 افرش ىدهلارصن ىري ريصن الف
 افرش وأ دجملل افرش تقترأ ىتح

 («)افنألا ةضورلا اهنم نيدلا اوثرواو

 افنأ تبرشا دق ًافنأ اومغرأو

 انادي او رهذلا ناو ودمع اذه
 افدسلا بهذأ 3 ةريزحلا ىلع

 .افعرلا ةيطخلاو مراوصلا الا
 (ه) افشك الو اليم الف حافكلا ىدل

 اهفاس مه رصع يضام ناك ناو قاب

 افصو نم فاصوأ مهرثآم تذب

 افصو مهبأمدق ءاهدرو الح مكو

 افرذلا عمدألا اوقارأو ءاانل اوقر

 يلزللمو بسيبح ىرسكذ نسم يكبنافق

 ىلموحف لوخدلا نسيب ىوللا طشقسب ٍ ١

 . ء يش اهنم لكؤي مل يتلا « فنألا ةضورلا (م٠)

 ولصهو ثتشكأ عمج م فشكلاو « جرسلا ىلع تبشي ال يذلا وهو ليا عمج «ءليملا ("5)

 . برحلا يف هعم سرتال نم

 لح



 مهروبق نم اوماقل اوُنقاطأ ولو ٠

 تثرو مهنع دالبل اترسحاي ١

 ردسلب نسم ءارغلا ”ةيسرلايو 5
 ةصلاخ نيدلل ةيفاص ناكو 54#

 تعضو دقل ىلعألا اهعماجلابو 45
 هياناقألاةاوصأ سرق داكب ؛ه

 هل تنكو ىنسألا هدهعمب يدهع 45
 هب راهنلا فارطا دهشأ تنك ذا

 ًاعمتجم ناك ًانامج هنم ترواج 164
 دقو هيدل تضاف ةمحر يف ضوحخأ 4

 امب نامزلا ببر ىتا نا ىلا ًانيح ه٠
 فلت اهلك ًارومأ تأ ذإف ه١

 يعيش نمو ينابحاو يراد ترجه 5
 هل ترطف « رجاه «يبرمألا اعد نكل 35

 ىنطبت مث (ديرب» ريغ ترسام 4

 نبأ ليحرلل يدانا الوح تمقأ هه

 هبدذجت رادلاو هبذجأ تلزام ه5

 ةييقد يبت ًآموي ةلويروا ءاجف ها/
 رشتنم لمشلاو ىدرلا عقو فاخو 4
 هلل تدجوام لايل عست ماقأ 68

 هستلع ءءاربا ايجار هتجلاع ٠٠

 (افو) :لصألا (:5)

 افتتؤم حتفلا نامز اوديعي ىتح
 افرص ىدعلل ءانع مويلا اهئرإو
 افسخ“ هرون ىسمأو ًارينم ىحضأ

 افتحلا ةلم هيف كرشلا كراشف
 اف رشامف «ةظياكلا ناهس هع
 افته نإ سيسقلاو سيقاونلا توص
 («) يفو دوهعلاب ينامز ناول يفأ"
 املرّلا دهشأ اليلو يلصملا 2
 افلتؤمو ايندلاو نيدلا ةجهبل

 () افرتخم تانجلا ةفرخ“ يف لوجأ
 افلجوأ ناميإلا يوذ ا ا
 افلتلا نمآ اميك هلل تررف

 افنجو ينناخ اما رجاهملا لصو

 افجو يذلا بلقلاب بكرلا فجواو
 افقأ نا رادقإلا ىلا رسأ رس
 افزأ دق توملا ليحر هنم ناكو

 افرصنمو يوحن ًاقبس ايتآف
 افغش دق ناك يبحب ابلق عسيطب

 افند ًايكاش يناتأف هتفخو

 ”افش قوشملا ردضالو ءانش انهيف

 افشب فقاو مبمشم اربي فيكو

 رامثلا ىتاج 2« فرتخملاو ءاهانتجم «تانجلا ةفرخ (49)
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 هدشني توملا بركو ًانوكس ىدبأ ١
 تنيشغ ةركس نم هللعأ انيب

 هل مامحلا 5 هيقاس رادأ

 هبب فيطن ذا انم برقأ ناكو 4

 هلو انراصبأ نع رمألا يطّدغو هه

 هتتيم نمحرلا ىفق ثيح تامو 5

 امهنا رادقملاو نيحلا بجعأام

 هعرصمف ىرجي لجأ ىلا لك 6

 دلع نضر نفاس ىضنا موف
 تّقبس دق ماكحألاو ريداقملا يه ٠

 ىرت سيلف انع بجتحم بيغلاو ١
 بذلك وذ هللا ءامل نم ةيرم يف 0

 هب بويغلا مالع درفت ”ملع
 تفقلخ امل "سفن تملعام هللاو 4

 ةعفيم سسأر يف هربق رفاح مك

 هرتبدت نا فيطل رس كاذو 5

 تفذحنأ دق ءازجأ برتلا نم انك

 انلضفغف هعاجوا تلفغ هتلخف

 افطتخأ قرابلا فطخك فيك ردأ مل

 افزن ىتم ملعن مل رظنن نحنو

 افلدزاو ضبقلل اند دق نم ءهيلا

 افشك دق رمألا نايع نع هؤاطغ

 افلك هب عبر نع ةلحملا يئان

 افلتخاالو اموي امهمكح لتحأام

 افرع- دق هللا باتك يف همويو

 افنش ًاهراكوأ ًايضار اهب ”خني

 اًفنأ هب يتأيام نظ نم لضف
 افرس الهاجالا هيف ضئاخ نم

 (.) افلصوأ هيف ”ءارم ”عانقلا ىقلأ

 افشكنم هيدبب نا لقعلا لبقبأ

 افتح نم فتحلا ناكمب ىردالو

 («)افجّتدقضرألا ضيضح يف هربقو
 افطل يذلا سلا مهف ةنطف وذ

 اسفذحنا يذلا هنم عجترم لصألاف

 افدص اهب انض ءاهل تاراصل ىتح امرهاوج ىتش تبذج ”نداعم 8

 اهتقيقح ”مهفي هرهوج فش نم ٠

)0070 
 «مهبر ءاقل نم

 هيف
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 هفوج مسوو هيف رفح : ءيشلا فجن

 افدص نمل وا اهنع دص نمل الا

 اننفتك فل نم همءفي سسيلو

 نم ةيرم يف مهناالا «هئاقل نم ةيرم يف كت الف »: (ه4 تلصف) ىلاعت هلوق نم سابتقا



 هتمكحب ”مكح هقلخ يف هلل ١

 ضف رشف ةاشألا ةيطت با ين
 هلءاقبال ىتح يبارتلا ىنفي م1

 اهل نونظلا سانلا مجر "ةيضق 5

 1 هنا انلق «ليق ءامفيكو م

 هييغم نع هنم دهاشملا ينغي 5

 "للج هدعب اميف توملاو فّيكف

 هقلتقتا#“ نم ريشحلا فقر

 هبسنت نيح نمأف رود لكو 4

 ىكبل يردول هيف ءلم كحاضو ١

 همع يف قلخلا اذهو ًرمأ رمألا 4١

 ةبطعم تفراش دق ليللا بكاأراي 47

 اهتمزا يف اهعدف ليبسلا ىذه 48

 اهلزنم توملاو اهتياغ توملا 5

 تيفخالو يداحلا درغام هللثت 55

 ”لحترم وهو رادب ميقملا حيو 41

 ىنب قيرطلا رهظ ىلع نابل لقف

 () افلتاو نامسجلاو حورلا قرفت

 افزخلاو نيطلا ىواست" لوزي اذا

 ىفن ءءانفلا هنع هيولع 7

 (ه) افرته لهاجوأ اهرس فراعف

 افصو هب امع هفوصوم لجي

 افصر يذلا ميدهتو ماظنلا مرخ

 (ه)افصح نمل اظغو ىفك ءدوحللا ناك
 افدرآام لاوهألا قباس نسم لجأ

 قهرا دح ىسنت رسجلا ةدحو

 افقو ىق هللا لاؤسل نم عورل

 افزن هعمدام اذا داؤفلا مد

 افستعم ءءاملظلا طبخي ىمع يف وأ

 افرجلا كلذ كرتاو جهنلا ىلع جرع
 (ه)افذق ”ةدلب اهنم فذاقتلا يندي

 افرحنا اهدصقنع اهريس ىرت لهف
 افقو الت نمع اهلو راثأ

 (.)افك أالو« هالحر لح ذم "لحام

 ؟افخسما ناك الهجأ ؟ رورغلا اذإم

 ىنعم سابتقا «أظعاو توملاب ىفك و » (ص) لوسرلا نع فيرشلا ثيدحلا نم سبتقأ

 ةزمهلا ليهستب «افلتياو ملصألا (61)

 فرهي نالف لاقي « فرعيال امب ىذه : فوه (84)

000 
 ةديعبلا : فذقلا ةدلبلا (944)

 1 ةاحم انه مدختساو « ةعذربلا وهو فاكألا امهيلع دش لغبلاو رامحلا فكأ 0300

 لافو



 تلعجولو ايندلا انبي عدخنتال 9

 اهل سيلو ىنبت ىنفلا ءانف يفف ٠

 ىتف كاذف ادهز اهلظ نع سفن نم ١

 فعو ماركلا فع امك اهنع فعف

 اهلزانم امسر تفعو اهل ًادعب ٠

 مل ةيربلا يف
 ًانزح قنوم رورس نم تبقعاو ١

 تدصق مكو تنفا م را

 اهنمأمو برح اهملس 'ةراتخ 7

 اهلئابح انيف تبصن ةلاتخخ

 اهتنتفل اموي لمي نم ةناتف 6
 تردق املك اهينبل ةلاتق ٠

 اهتريسف ًابلق تسق دق ةمالظ

 اهعترمب عتري نم ميخلا ةميخو ١

 ةقنؤم ضرالا ضاير كيرت انيب
 اهلمآ ءارسلا اهدنع اجر اذا

 نسمف تاثداحلا هيف لضانت ىمرم 6

 ١٠ه ةطلاخملا يا ةفراقملا نم فرق (١6؟)

 ىبري نم تبقاعو 4

 شيعلا سبي و ةئيهلا ةثر 6« فشقلا 6)

 داعبألاو ءاصقألا : فصحلا )٠١5(

 . اليلق اليلق هنع دعتبا :

 افقس ةضف نم تنب تيب لكل
 انيك تّتلظ لالظ لال فلا الا
 («)افرو هقوف نم العلا "لظو ىحضب
 )٠( افرق اهبرش يف اهّمس ًادراوم
 افعو ىفودق عمج مسر تفع مكف
 افع بونذلا يذ نع امبرو بنذي

 (ه) افشق قئار شيع ةراضن نمو

 (ء)افصح ادغ ًادقع تمصف مكو ًارهظ

 )٠( اففث هب نمأي نمف فاخملا وه
 (-) افقل طقتلي نم اهبتح اهّبحُو
 افسخ دق كلحلا يواهم يف ىوه ىوه

 افهرلا اهفايسا تدرج مُهيلع

 افجو ةظلغ ًاداؤف نيلي نميف
 افجع تمي وأ جازم داسف تع

 (ه)افهوام تبنلا نأك ًاميشه تداع

 افمجتراو نزحلاب اهبناج جترإ

 («)افدهىدرلا ضرع يف هبصنت هبصت

 .هب رفظ :هفقثو ردغلا حبقأ هب ردغ اذا انالف رتخ ن ةغلا.م ةغيص ةراتخلا )٠١0(
 ةلفغ نع عدخ اذا لمخ نم ةغلابم ةغيص ةلاتخلا )١١4(

 فهوو «تبنلا» قوف «رهزلا ,ةملكبو «ةقنؤم» قوف «ةجهبم» ةملكب قيلعت لصألا يف 17

 .زيهأو قْوَوأَو دعا «تابنلا

١» 
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١1 
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 هب رمت نم ايانملا ماهس يمصت
 اهلسرأ متحلا ”ءاضقلا ام اذا يضمت

 الو راذتحلا ىنغيالو ىقوتلا فيك

 نمو نامزلا ثادحأل موقي اذ نم

 لبجالو لهس الف فاحج ليس
 قي ناعم طوال قولا تير

 دحأ ىلع ىعريالو يعاري نا ام
 هكر تي ءاسأبلل ٍسؤبلا انأ الف

 هتلوفط يف لفطل 'قريالو
 هعنامي ىوقتلا يذ مضاوتالو
 رتتسم هلم داوب ”ميسملا الو

 هقرطي ىبظلا سانك يلابيالو

 ”هيلظز ناك نم اذا :لهتس تعفلا

 هجرخي ميلا نباو ريطلا ”لزنتسي
 امصتعم هيفلي ىرذلاب ةمصعأو

 (ه)افقث امزاح نإ وا ناك الفاغ نا

 6 افجحلاو ءانضقلا ةمأللا ذفنتف

 افنتكأ اهبطخ ام اذا رارتفلا يجني

 افحز نا رارجلا "حلا مواقي

 (.) افحج نإ هنم ًاناكم حاجأ الإ

 افسأ ًايضاغ ىفلي راثلا بلاطك

 افرطلا ديّسلاو عم دوسملا يدري
 افرت ًامعان ىمتي ممعنملا الو
 افسر دق فعضلا ديقب خيشلالو

 (ء)رافجخ اذا ىوغطلا يذ ربكتالو

 (ه) افعشلا عبتي ةنمرق للا هلو

 ( .)افرغلاو « ثيللا هيف "سيخلا قرطي مأ

 اخ "لك حابصإلاكو لفس ولعلاو
 افط هايلا قوف وأ ءوجلا نم واه

 (.) افهم دق راوملا ةمذ يف هيقلي
 افصحلا ةيحلا مامسلا يقسيل ىتح ةييهاد لك يهاودتلاب يهتنيو ١

 نطفلا فيفخلا قذاحلا : فقثلا )١١11(

 الب دولج نم سورتلا : فجحلاو « اهندج نم اهسم نشخ اذا تضقو « عردلا :ةمأللا )١١(

 02 يتبببتلا

 ءيش لكب بهذي يذلا : فاحجلا ليسلا )1٠١(
 ١ . شيطلاو ةفخلا : فجخلا (١؟6)
 هالعأ : لبجلا نم ةفعشلا (١؟1)

 تيبلا يف كلوألا ىلع ةفوطعم ةيناثلاو دسألا مصضوم : فيرغلاو سيخلا )١70(

 نم عونمملا فرص دقو «همدو هعزن يف برطضاو طخش : حيبذلا وا ليتقلا فهس )٠(

 . (ةرورضلل مصءأ) فرسلا

١ 
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 .١

 ١5

 / ١

 ١16

 لاح

 افنأ ةزع يذ نم فنألا مغريو ءهتقاذم ًاهوركم ”ضوحلا درويو
 افسع نم ماكحألا يف لدعلا يغتبيأ هتموكح يف ىواس مث ىدرلا ءاس

 اقع قونلا نكح قفزت امإ . ةنفئاس رادقملاو ءاج لب ناجم

 افرح هلكش يف هلوأ فرح وأ منكم نيحلا ريمض يط نيحلاو
 افطق يهتني ام اذا تابنلا نن هيعبنم هاش تابن مانألا اذو

 افطن هلاح ركذاو ًابرت هرظنأف هتةيقح ءيش الك ءيش دوجو

 (ه)افهدزاو هيتلا هاهدّزا فيك ءدبل»و هتياهن يردي نم يرعش تيلف
 افرتس اندّلا ىذه يف هددّبن مل ول هبب ءاقبلا ”عاتلي شيعلا نم ناف

 (ه)افسو اجسحلا هنع ىسألا طرف راطأ ربطصم ربص ينافت ينافتلا يفو
 افسألاو نزحلا ”ليطي نا هقحف هب ءانفلا فك تقلعام لكو

 افجر اهل بلق نع قشنت ضرألاو ااهرطفت نم ءاكب ءامسللف
 املك ههجو ىدبأ كاذ نم ردبلاو ةلفآ رفصت ىدرلا فوخ“سمشلاو

 افسكتم راونألا ىنس ديعي ًارش اهعقوت نم ًارعذ دمعرت بهشلاو
 (ه)افكنوأ نازحألا ركن نم لثمك امكباصم يف انوكتال يبأ ىنبااي
 («) افكولا ةلاطهلا حضفت ةربعب امكّونص ا ادسعسأ يبا ىنبااي

 افأرلاو محرلا لمي مل بأ ىلع امك رهد لوط ءاكب ًالمتالو

 افتك هلظ يف انل نانجلابو 2 ةفراع لك ىلوأو ىبرو ىذغ

 افتك انل اطو اضرلا بانج يفو هركشي نمحرلاو طاتحاو طاحو

 رهدلا ٠ رسكلابو. كالهلا « حتفلاب نيحلا (1)
 .هفختساو هلطباو هب بهذ :هبو ء يشلا فهزو : فهدزا )١8(

 .هتلمحوا هترذ :بارتلا حيرلا افس )١40(

 ثكتتساو فكتو « امهيعضوم يف اهنم ةزمهلا تطقس « ينباي » لصألا )١45614(

 1 منتمأو فنأ
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 اكو

١55 

1١ 1/ 

 انب مدأ اموي "ملأ نا ناكو

 هعمادم "شمرتال نفجلا ”دهسم
 اني بيصأول ًاولس .ىضري ناكام
 ةكلهم دعب يىنآ ولف انأ امأ

 ا هلاجتو هاعت فاك تتكو
 ينحنمي ليزتتلا ينمّلع مايأ
 ينحتشر مث ينوك ةلع ناك دق

 اننكسم ناك دق يذلا رارقلا ثيح

 اودعس نا بابح لا ىقتلم اهبراد
 اهب دولخلا ينع يبا زاج براي

 اخسفنم ربقلا يف هل ”لعجاو براي
 هتشحو ءاملظ هل رون براي

 ةةرفغمو ًاناوضر هفرع براي

 اهمركأب ىمحرلا نم هدج براي

 ةو بارتلاف ًاهجو هرصضن براي
 دقو فيعض دبع يبأ نا براي

 انل رارقلا راد يف لمشلا عمسجو

 ءاجو لام : فنج )١6(

 راجنا صنلاو « ىسني»و «ىسنت » يتملك قوف «وحمي»و وحمت ,ةملكب قيلعت لصألا يف )١١8(
 ةيعاسلا

 افصقنم عالضألا رسكنم لظي

 افرط اننود نم هفرط ايسهشتاك

 افصنالو "الدعال هانولس نإف
 (ء)افنحلاو مثإلا سفن تمزلأل لاس
 افض داشرلا باوثا نم ىلع هب

 افطللا هل ىذخأ ىلعو ىدهلا هنم

 املزَلا اهب وجرا يتلا ةايحلا ىلا

 افصخ نم قاروألا فصخبي نأ لبق نم
 (ه)افظشلا اهنضن ىسيو ءاقشلا ىسنت

 افرغلا اهسودرف نم هئوب براي
 افصتتقمو ًارشن ىضترت ةةضورو
 افحتلا كلسانيا نم هفحعتا براي

 افحل قربتسا نم هفحلا براي

 )٠( افطو ابزلا قوف اهنسحاو احس

 افحصلا أرقي ام اذا باسحلا موي

 افعضلا محري ًاميرك ىلوم كانأ

 افأر نم ريخاي انب فأرأو براي
 افلخلاو راربألا فلسلا عمجت ذا

 )١١( رمهنا : رطملا فطوو ءءاملا اهولعي ال ةيبارلا يهو ةييز عمج :ابزلا .

1١ 1/ 



 («)افلغ" دق كسملاب اهسرط ”ةيحت يبأ مالسلاب صصخاو يئاعد عمساو

 افطع دق ناحيرلاو حورلا ىلع ًافطع تفطع دقو ترم هوحن تنثنا اذا 8

 افاك ىسألل هتفلك هقاوشأ -بئتكم ردص ىف امب هتثدحو

 ىفكو ينبان اميف (هللايبسح» اي د هارع اميف أجلم هل نام ١/١

2790 

 مجن ؛نامثع نيدلا دنهم نب سنوي ةلاحرلا عم اههجو ةلاسر نم هتايبا لاق
 : كلام نب لهس نسحلا يبا ىلا («) يناردنزاملا نيدلا

 ليوطلا نم
 فراعملا جارس ىقلي يك قرشلا_ نم ادصاق برغلل نيدلا مجن مجنلا ىرس ١

 فراوعلاو ىدنلل ركشو يركذو ينتيحت غلب مجناي :هل تلقف ؟

 فواطو ديلت نم دجم لك دجت كلام نبا رايد دجن ىبر يف رزو *

 فئئانتلاو الفلا باوجل بيحر هبانج لهسف ٍلهس ىدل ميخو ؛
 فئاطللا ىدحا كايقل ىري فوض هبرقب ًانيع هاقلت اذا رقو ه

 فئاط رعاشملاب بلم لكل ةكم تئج نا هيورتام هنع ذخو 5

 فصاو نسحايو فوصوم نسحايف هلضف كموق نيطبسلا ينبل فصو
 فاقلا ةيفاق ٠

() 

 («+) الجترم هيدبلا ىلع لاق

 (طيسبلا نم)
 قبتست دوجلا لاجمه يف اهنأك ةقباس ساطرقلا يف كنيمي يرجت ١
 1١-١45 4/» بيطلا جفن « م ةلمكتلاو ليذلا يف هتمجرت (*)

 لمك آلا ىنسألامظعملا ريزولا دنع ىلاعت هللا مهمحر باحصالا عمتجاو طبررملا نبا لاق (8)

 يفناكو ٠ مهتداع ىلع ههزنو سنأ موي ىف «هالع ىلاعت هللا مادأ «٠ ماصع نب رفعج يبا

 ابا مظعملا لجألا ريزولا ىأرف ىلاعت هللا همحر نانجلا نب دمحم هللا دبع وبا لجألا هيقفلا هسلجم

 :الجت رم هيدبلا ىلع لاقف «لاجعتسا هع رسب ساط رق هديب بتكي ىلاعت هللا هزعا رفعج

 ١



 قفدنمو اهنم قلتؤم لازي الف حامّسسلاو ًاروط ركفلا اهثتحي ؟
 قزترت لامالا ونب هنم كاذو اتس نايبلا قفأ هب ريئي اذه *

(19) 

 . ىلا هعفدو « الجعتسم هيدبلا ىلع لاق

 (لماكلا نم)
 ”قبعيو ماتخلا كسم اذَش وك زب هركذبف دمحم ركذب متخإ ١
 ”قسني دماحملا ديج ىلع-رد اهًماظنف هحدم دئالق "مظناو ١

 ”قنؤتو نيرظانلا قورت هبف هفصوب ”ناسحلا كفئاحص مقرأو “
 قرشي ةيادهلا قافآب رون ردمحأ حدام باتك نأب ملعأو ؛

 قّبسلا ةادهلا زانف هتبحبف هبح قداص نمحرلا بهوتساو ه

 قاسنعي وأ اهقوشب "ضني بكر انين يراقب نيف ها ثعباو 5

 قروي ةداعسلا حود اهتالصب ”ةليسو يهف هيلع ةالصلا لصو

 فاكلا ةيفاق

)20 

 ىلا اهب بتكو «(ه) يدزالا كلام نب لهس نسحلا ابأ هخيش يئري لاق

 : هدعب نم ربصلا راعشتسا ىلع مهثحيو هدقفب مهيزعي هينب

 متخا نا تيأر « ىلاعت هللا هقفو فلؤملا لاق :٠ ركفلا دهاوز يف طبارملا نبا لاق < <0()
 لفحالا « فراعلا لجألا هيقفلا م الك نم هلبق يناثلا رفسلا هي تمتخ امي اذه يباتك

 . هاذه لبق يناثلا رفسلا هب متخال كلذ هنع هللا يضر هتلأس دق تنكو
 هنع كلملا دبع نبا لاق «يدزألا كلام نب دمحا نب لهس نب دمحم نب لهس نسحلا وبا وه 2(ه)

 مح موظنملاوروثنملا يف هعاربو «مولعلا يف اننفت ءهرصع لضافاو . هرصم نايعأ نم ناكو

 ةلايخإ جءا.د/ة/م



 (ليوطلا نم)
 (ه) كفآ ”ةوعد ربصلا ليمج ىوعدف كفاونشلا عومدلا باكستو ينوعد ١

 كلاوحلا بوث راونألا ىلع نعلخ ثداوح حيبق يف ليمج ربصأ ؟

 (.) كراف رّكنت ايندلا ةميش نمو ةكلض نيدلا ىلع ايندلا تركنت *

 (ه)كلاوهلا ف كلاه اذهو كلتف هئادرب ىدرلا مكح امهمضف ؟

 (.) كرادتم ىلب يف نانع يكيرش احبصأف هنمو اهنم ”للط افع ه

 (١٠)ك لاس ةجحم يدهت م رظان ةرسم يدهت "ةجهب الف 5

 (ه)كباوشلا موجنلا رثن اند دق نأب 2اانذؤيلالا نارمألا مظتنا امو 7

 (ه) كتشاوم ءانفلل ءانف ىفكب هؤاوطنا دوجولا روشمل نآو 6

 كلاهملا لصأ ملعلا ضارقنا نأب دهاوش لوقعلاو انملع دق امأ 4

 (.) كراتب لوهجلا رهدلل هللا امف اهّلهأو مولعلا هللا بهذأ اذا ٠

 كسامتملب حورلا دعب مسجلا امو ةئج قلخلاو«حورلا الا ملعلا له ١

 كرادميذ ملاع يف ثداح ىوس ثداح نوكلا ملاع يف ىنعارامو ١

 يف بيصنلا رفاو .. هل ًادوجم ميركلا نآرقلل ًاظفاح ًاتبث «ةقث الدع «ًاطبام ًاثدحم
 ًاباتك فئص« هنطو نع بيرغتلاب نحتماو شك ارم ىلع هدافو هل... هلوصأو هقفلا
 ف.صتنم «ةطان رغب يفوتو ه6 64 ماع دلو «هيوبيس باتك ىلع هباوبأ بتر (ةيب رعلا يف

 5٠٠١1 مقر ةلمكتلا /7+ مقر رفاسملا داز» :هتمج رت يف رظني 0578 ةنس ةدعقلا يذ

 /٠١١ ؛ ةلمكتلاو ليذلا 1٠« حدقلا راصتخأ ءهو : ىنيعرلا جمانرب ( طيرجم ط)

 حفن 28654 ةاعولا ةيغب مو07-موه/١ بهذملا جابيدلا 0/4 ةطاحألا ١ ه

 يف هتلاسر 2١١4/4 ةلمكتلاو ليذلا يف ةديصقلا بقعيو ءهنم ةقرفتم عضاوم بيطلا

 (589 ةجحلا يف خلسنم) اهريرحت خيرأتب ةليذم يهو تاحفص عبس

 ىنعمو انزو فيرحت وهو «ربصلا ليمج ينوعدف ») تيبلا زجع :ةطاحالا )1١(

 نيج وزلا هضغبب صاخو «ةماع ةضغبلا « حتفلاو رسكلاب كرفلا نم :كورفلاو كرافلا 499

 8 ,كلاهملا يف» «ىلهو كلتف» «انحيصف » : ةطاحإلا 60

 .فيرحت هيفو «كرادتم الت زامغ يكيرش انحيصاف هج ةطاحإلا (ه)

 .«ىدهت » لدبي «ىدبت » ةطاحإلا ()

 .فيحصت ةريخألا ةملكلا يفو «كباوسلا موجنلا ريماهد رمأب» ةطاحإلا (07)
 ٠ ةعي رس يا ةكشاوم ةقاأن عرسملا : كشاوملاو عهؤاوطنا ولدب «هراظتناو ةطاح الأ 60

 . فيحصت ةريخألا ةملكلا يفو «كرابب لوهجلادو «كلهأ اذار ةطاحأالا (ه)

 نك



 كرادم ينامالل بالتسأب تضق ًةيضق ايانملل هتك ردا اذا ٠

 (.) «كلام» دعب ىسألا ىقبأم ممتأ («ممتم» ينأك ىكبأ ام كلذل 4

 (ه)« كلام نب لهسدضايفلاب يباصم يكلام ”نزحلا ىرأ نأ يدنع لهسو 5
 «كلامو» «يعفاشلا» يأر ديلقتك هتيأر دللقن انك ىده ماما 5

 (ه)كشاوحلا داهعلا تارد لجاسي هحامس اندهع انك ىدن مامغ ١١

 (ه) كماوس ءامسلا يف لاعم ينابم 2تضوقو لالجلا كاذ ىضق ءًاقحأ

 (.) كداكدلاب درفم ربق رمعو هعبر دجملا نم دجن نم َرفقاو 4
 )٠( كحالتم ىرث يف أرحب ”ضيغو دحل ديعص يف دوط بيغو ٠

 (.)كلاودلا سومشلاب يدوي بطخلا نم "بهيغ فراعملا سش انس ىراوو ١

 (ه) كهاودلا يهاودلا ما اهنا اهب هفتال لكلا كل يعانلا اهيا الا ١
 («) كحامو هيف لبق نم لحام مكف بذّكتم العلا يعتن يف كلعل

00 

 كلام

 هليل

)01 

020 
 ةقلبإ

020 

 فلا

 وبا يسميمتلا يءوبريلا ةرمج نب ةريون نب كلامو ممتمب . رعاشلا ىرو

 هيخأل ةئاثرب - مالسألاو هيلهاجلا يف رهتشا ؛ هموق فارشا ,نم لحف رعاش ,لشهن
 سراف رعاش «ةلظنح وبا هريون نب كلام هوجاو ه #. ةنس وحن ىفوتو ةندملا نكس

 دلاخ هلتقف دترا هنا ليقو م السألا كردأ «كلامكالو ىتف » لاقيف هب لثملا برْضي
 ةاثرملا بحاص : كلام .نب لهس 55١ ) ١١( «؟ا04/ه مالعألاه ١١ ةنس ديلولا نب
 « كشاح عمج « كشاوحلاو هتمجرت يف هالعا ةديصقلا شماه رظني « هيف تمظن يتلا
 اهؤام رثك اذا ةباحسلا تكشح

 اهعفر اذا ءامسلا كمس نم لعاوف ةنز ىلع : كماوسلا
 ظلغ اهب صضرا يهو «كدك د عمج : كداك' دلا

 .هماثتلا دس © ء يشلاب كحل « ماغتل اللا ديدش : كح التم

 عسج « كلاودلاو «سومشلاب ىوري » زجعلاو «تيبلا ردص نم «أنس و تطقس ةطاحإلا
 . ءامسلا دبك نع تلاموا ترفصاو تبره اذا سمشلا يهو ةكلاد
 « عمج «كهاودلاو فيرحتو اطئس هيفو «كهاودلا يهاودلا كلهي » « تيبلا زجع : ةطاح الا

 . رسكتو نحطت يتلا كهاد

 لادجلاو ركملاو ليحلاب رمألا موري لجرلا« لحاملاو جل اذا لجرلا : كحاملا

 دنض



 "وهلم كنأ تيلاي 'م.عبذكف 5
 هبذك نابذا لوقلا كاذ نسحايف 8

 فجار يبلقو «هيف اوفجرأ دقل 5

 ”مهؤوسي ناك لضفلا لامك نأك ٠7

 همويل نوئطبتسم مهنأك "6

 ٍضراعل نورطمتسم مهنأك <”

 ةيزرسل اوصهرأ دق مهنا ىلب ٠“
 هعوقوب اورذنأ دقام ناك دقف ١"

 همهسب بولقلل بيص» باصم ١
 تدعسأف هيف ءاربغلا اهنزح تكب مب

 بداون تماق مالسإلا ملع ىلع "4

 اهبرت سأرلا ىلع تنس ةنس نمف "و
 عمج كلاملاو «مهبذكي م:ةطاحإلا (04)
)0 
)0 
 هيل

 (.) كلآم قدصو رابخأ رتاوت

 ٍكلاسملا يداب ”قدصلاو هتحبقايو

 (5) كفاوألا نونظلا قيدصت ”ةفاخم

 (0)كلاهتمىوه « صقن ىلع اودبأف
 (0)كتأب ةبّه روبصملا أطبتسأ امك
 (0) كراع دلجتلل داع ضراعك

 كلامتملا رباصلا نكر عضعضت

 كتاف ةلوص رهدلل هدعب لهف

 () كت اوع يلايلل يسق نع ىمر
 (ه)كئابحلا تاذ ءارضخلا اهعمدأب

 )٠( كحاضم متهب وا ركابم نتهب

 كلاه مركاأل تحان ةمركمو

 .ةكن الملا هنمو ةلاسرلا يهو ةكلأم عمج كلاملاو «مهبذكي »:ةطاحإلا
 فيرحت هيفو «هيفاوغج رادقمل د:ةطاحإلا

 , ٠ فيرحت هيفو م كلامتم وه صغن ىلع هو «مهموسي ناك :٠ ةطاحإلا
 «كتافدو هأطبتسا مدعب ضايب هيفو «٠ فيرحت وهو «ةمويأ نوطبتسي مهنأك و: ةطاحإلا
 . ينادمهلا بعك نب كلام فيسو ؛ مطاقلا :كتابلاو «كتاب ملدب

 ريشت امك مهباصأ يذلا باذعلا داع صضراعو «قفالا يف ضرتعي باحسلا :ضراعلا )1(

 00 انرطمم ضراع اذه اولاق٠ مهتيدوأ لبقتسم ًاضراع هوأر املف» ةميركلا ةيالا

 ٠4 فاقحألا

 يقف
 . دهعلا لوطو مدقلا نم ءارمحلا

 ةيفيفلا

 سوقلا يهو ةكتاع عمج «كتاوعلاو. سوق معمج ٠« يسقلا «ىبر ديسب) ةطاحإلا

 ةناعإلا : داعسألا 2 في رحت وهو «كيامحلا تاذو» هيفو ناهنزح ولدب عاهتسحوب ةطاحالا

 قرطلا تاذ ءامسلا «كئابحلا تاذ ءارضخلا .ةئواعملاو

 متهلاو «نتهلاو عمدلا« يكابملا فتهو «حيحص ريغ ًاطبض تيبلا زجع طبض :ةطاحالا (*4)

 كاحبضلا دنع ودبت نس لك كحاوضلاو ءاهلوصا نم ايانثلا .امكنأ

 مه(

 الرف

 . ثيرحب وهو ناهحبص روني ,:ةطاحإلا



 اهحبص رونم يكبت ةيآ نمو ١"

 رجفم دقفل يئرت ةمكح نمو ا"
 هموسرو ىدسهلل نم يفسأ ايف 8

 هضفخ عفري عرشلا ءاولل نمو "9

 هيحو سردي للا باتكل نمو +

 ذخامو ىفطصملا ثيدحل نمو ١

 هباشتم يف سسبللا ليزي اذ نمو 4؟

 هفكب تلاط رفصلا عاريلل نمو ؛

 هركذب تراط ضيبلا عاقرلل نمو 44

 يححلابا ماسلا لمخلا ماض روب
 ٍصلخم راضنلاك لاقمل نمو 5

 ةءان تركذ نا لاعفل نمو 4

 بئارضو تمرك لالخل نمو 6
 يس

 ةييلا

)041 

02 

044 

(04 

(45) 

)0407 
)040 

 (.)كلاح ليللا نم حنج يف ماق اذا

 كلاس ضرألا يف ”لاسلسلا ! هعوبنيل

 ؟(.) كرابملا كلت دنع خينل نمو
 ؟كتاه فك هقيزمت نم عنميو

 ؟كراتم ريغ رونلا هنم سبقيو

 ؟كراتمو همهف يف اهنييبي

 ؟كباشتم نع كشلا حيزي اذ نمو

 ؟(.كزاينلالثم رمسلا لاوط تراصف
 ؟(.)كلاسملا لبس كالمألا ىلا تباجف

 ؟(٠)كرادملا حانج نم قل صقت

 ؟(0) كئابسلل ال زيربتلا هزيربال
 ؟(م) كراف ”ةكسمف رشنت ناو لاعف

 ؟(.)كعارضلا ثايغ يف حدقب نبرض

 . ىنمملا هب دسفي فيرحت وهو «ىوهلل» : ةطاحإلا

 .« اهب نيبي» هيفو «نزولا هب ميقتسيال فيحصت وهو «دجامو» ةطاحإلا

 . فيحصتو فيرحت هيفو «تباط رفصملا عاريلل »: ةطاحإلا

 .تعطق تباج «هبيطب تباط»: ةطاحإلا

 . ةباطخلا يف لاثمألا برضم ةدعاس نب سقو « فيرحت وهو «صغت» ةطاحإلا
 . نزولا هيف ميقتسيال فيرحت هيفو «صلخي»: ةطاحإلا

 . صقان سينجت «لامف» يفو « فيرحت هيفو «هانب :٠ ةطاحإلا
 كئارضلاو فيسلا ىهو ةبيرض عمج بئارضلاو فيرحت وهو هريارضو »: ةطاحإلا

 لرنرا



 ىنغلاب يفخأ دهزلا راعشل نمو 49

 هبوعشل وا دجملا باعشل نمو ه٠

 دزفوأك ليوع ففكافء نم سيل الأ ١

 امناو هيف هلل ايف « انبصأ ه؟

 ىرصقأ دماحملا كالفأب دانف هال

 الزنم تيرا مويلا ءانسلاب حصو ه4
 اقلحم مامحلا ماح هذه ىلع هو

 اعداخ توملا كرعم يف هملاسف

 هنإف "1 ىدرلا كاذك ه/

 كساكسلا يحو أمدق أبس | ىبس

 ؟( ١)(كلام» وا ليضفلا»لضف هيط يف

 ؟كلاعصّلاب هتاداس تطلتخا اذا

 (.)كراشم نمالعلا يف لهس دعب امف

 ()كراوحلاو ىرذّلا يف يرمعل انبصأ
 (ه) كرادم بطق ”لاز«نارود الف
 (ه) كبانسلا ءطوبال ايانملا ءطوب
 )٠( كحاضملا ودعلاك ءالوح نينامث

 كراعملا كنض زاج ذا هبراحو

 (0)كهان شيعلا بهان شيج كرحم
 (ه)كلآو ناخل ٍدوخ نع لأي ملو

 يميدتلا دوعس نب ضايع نب «ليضفلا »6 فيرحت وهو 0 ىفخأ »,:ةطاحإلا (49)

 دئقرمس يف دلو « ءاحلصلا ءاملعلا رباكأ نم « يكملا مرحلا خيش ؛ يلع وبا 2« يعوب ريلا

 وبا يرصبلا رانيد نب «كلام حو ه ١1/4 ةنس اهب يفوتو 0 نكسو درويباب أشنو

 ةرصبلا ىف ىفوت ةرجأآلاب فحاصملا بتكي ناك «نيحلاصلا ثيدحلا ةاور نم « ىيحي

 ( ع م العألا زها1#١ ةنس

 4 لهاكلا ىلعا وهو كراح عمج كراوحلاو

 . هبك ري نم هب ذخأي يذلا رهظلا ىلا فرعلا ىندأ تبنمو «هيبناج نم فرشم مظعو

 فيحصت وهو «درفوا » : ةطاحإلا )1(

 فيحصت وهو («كراوجلا » : ةماحإلا 2(

6 
 .اميرحت هيفو

040 
 هه(
 :«ىدرلا كاوط »: ةطاحإلا (ها7)

4) 
 فيرحت هيفو «كلامو

 , سرشا نب كسكس ليقلا مهدج نميلاب يح :كساكسلا
 : كلألاو « ينخخ » لعفلا نم لعاف

 م١

 مكرادملا بطق لب نأرودر» هيفو « ققحملا نم مهو وهو داصلا مضي ىرصقأ : ةطاحإلا

 . الخاذا :لزنملا ىوقأ. فيرحت وهو «موقلا ءانبلاي » : ةطاحإلا

 . الوح نينامث شاع يثرملا نا ىلا ريشي رعاشلا نأ تيبلا يف حضاو

 زياحل» هيفو طبضلا نم مهوو فيرحتو فيحصت هيفو « يهو امدق ابس اهف» ةطاحإلا

 كورلا



 اهتعومج ايارسبلا ءانبا نم ىنفأو ه9

 ككتافب ”لوصب نأ يدل ءاوساوو

 مارك يذ ىلع ىعرأ هنأ ولو ١

 هفقفلأ لماكت ٌرمع هعار ولو 5
 امنإو ماودلل .ليبس نم امو 7

 ًاصتصخم ءينبوأ لهس لآ ايف 5
 سلا هكا مادعا 5م

 0 يزعتلاو يرعأ فيكف 5
 رسمك ههكلاذف ودبس عرج نإف "1

 مكمولحل اهنإ ربص ناك نإو 8

 اوقترأف مدّقملا كاذ انس متثرو "9
8. 

 هثرأ دجملا نم ىقبأ نم ضمي ملف ٠

 («)كماربلا قوف مغّرلاب ىرّبلا ىقلأو
 )٠( كسانب وأ ىقنلا سان .سانلا نم

 (»)كتاوعلا لجن راتخملا ىلع ىعرأل

 (٠)كئاكدلا نينسلا يف : ًاحون عار امل

 (.) كماودلا نونملا ءاحرأل انقلخ

 كلاوم مومغ يف مومع ءادن
 ؟(١) يكئارع نيلي نأ قرض عنامأ

 ؟() كلام لآ ”ةداع 'نكلو "يلع
 (٠)كعاوم باصتم نم باص عيرجتل

 (») كهاوسلا حايرلا رسم يف تباوث
 («) كماتزعلا ىرذ نم مانس ىلعأب
 (.) كلام لثم كرات اكله قلي ملو

 نوراه ةبكن ىلا ريشي ةكماربلا مه كماربلاو « فيرحت وهو ممانفا نم »: ةلمكتلاو ليذلا

 تيبلا ١١

)05 
 . «مغرلا ىلع» هباوص برعلا مالك يف دري مل «مغرلاب» هلوقو «مهل ديشرلا

 «سان سانال نم» هيفو «٠ فيرحت وهو «كتاغب »لدب «كبلقي »م:ةطاحإلا )6٠(

  )11١مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا وه كتاوعلا لجنو « فيرحت وهو « ىيعأل» ةطاحإلا :
 : هتادج ينمي «ميلس نم كتاوعلا نبا انأو

 : ماتلا مويلا كيك د عمج كلاكدلاو« فيرحت وهو «كداكدلا » : ةطاحالا 3(

 يف مدقت كهاودلا ىتعمو« فيرحت وهو «كمارلا »: ةطاحإلا 30

 «كئازع نيلي نل »:ةطاحإلا (66)
 . فيرحت وهو« كلامرلا ةداع» ةطاحإلا (55)

 كعاوملاو «ره رجش يهو «ةباص عمج باصلاو « فيرحت وهو « حرف نإف »:ةطاحإلا 300

 .بعتلا هدش نم ملأو« ىمحلا ىذأ يهو « ةكعولا نم

 )١8( ةديدشلا ةفصاعلا حايرلا كهاوسللاو فيرحت وهو «هباوث» هيفو «آربص» ةطاحإلا .
 . عفت راو لاط اذا مانسلا «كماتلاو « فيحمص7 وهو ىكمان» ةطاحإلا (69)

 ) )7١لهس ىثرملا دج كلامو فيرحت وهو «اكله» لدب «اكلم» ةطاحإلا :

 لح



 ١ كتاورلا صالقلاب ريس دج امك مكيبا باكر تدج مل نوردنأ )(
  1كلباش كلانه صيع ىلا نحف هتميدق ءامسلا قفأ يف ركذت )0(

 م1 كلئاك رز وتحلل وردم هلي ملف هظح سدقلا ةرضح يف امس ناكو

  4كلئالملا راوج يف ًاراد أوبت انهم يكب ءانمأابجعايف

 (م.) كحاض ريشابتلاب رينم هجوب هقيفر يناغملا كلت يف هيقالي /ه
 («)كداس كداكدلا تحت قر هحور لاغ ىوّتلا نأ اوبسحت الف ا/5

 // كئارألا يلاعأ يف ًاميقم كر هنئاكميب متفشوك مكنأ ولف ).(

 (ه)كناوع كسم نابثك يف بئاحس هدوجتو اضرلا ضور يف معني

  4ىقتلاب تحصربلا نم بسانم يذ يف هللا دعو كلذك ومناسك)٠(

 ٠ كرابو هيلع ملس هحورايو 2 اذ نمحرلا ةمحرايف

 . كلانه يثيدح نم ًانوجنش يصقو ينحارد هيلا يريس يتعولابو م1

 . هوطخ براق اذا ريعبلا وهو كتار عمج 50 1

 .لصألا ىنعمب ةريخألاو «صيع» لدب «ضيغ مةطاحإلا «ةميدق »: ةلمكتلاو ليذلا (077)

 فيعضلا , كيك ر عمج كئاك رلاو « فيرحت وهو «بلي ملف »هيفو ءامس لك و نةطاحإلا (07)

 .هلهأ هباهيال نمو هيأرو هلقع يف
 فيحصت وهو. « يناعملا »: ةطاحإلا (07)

 . مزاللا :كداسلا (075)

 وهو« ةكيرا عمج كئارالاو «٠ فيرحت وهو «متفش وك »لدب «متفشوت» :ةطاحإلا 617079

 . تيب وأ ةبق يف نيزم دجنم ريرسوأ « ريرس نم هيلع أكتي ام لك

 :كناوعلاو٠ فيحصت هيفو «كتاوع كسم» هيفو فيحصت وهو «هدوجنو »:ةطاحإلا (78)

 رمحأ اهنول يتلاو ٠ عفترتو دقعت يتلا ةلمرلا يهو كناع عمج
 .ًائوو ىنعم ميقتسيال فيرحت وهو «ىقتلاب 0لدب « ينغتلاب» ةءاحإلا (079)

 لع



 ماللا ةيفاق

 (ه) (”؟)

 فرشملا لجألا ريزولا ىئنهي هللا هزعا نانجلا هللا دبع ىبا لجألا هيقفللو

 ركبابا هيقفلا ضراعيو ركذ دولوم عولطب ىلاعت هللا هزعا يليصفلا ركب ابأ
 : («») ديصقلا اذه دعب رك ذي يذلا ديصقلا ىف زرحم نب

 (لماكلا. ءوزجم نم)

 ”لهتايلعلا هعولط 2 ”لهملا كُئلاط دعسلاب ١
 لكِيييشت مزاكلاو ابي دس تانك لا هنن نيستا
 لدستساو ءزرظنأف هآارم ىحفا ريصعلا ”لطسل» فريز

 لزوينششسلا يآ نوجه هلامج تامس رصبت

 لشسأف ينم ءردبلل  هؤا نس لوقي ردسب ه

0( 

 (هه)

 (١؟) مقر اهتقباس تمدقت دقو « ةبسانملا هذه يف رءاشلا اهمظني يتلا « ةيناثلا يه ةديصقلا

 نم «زرحم نبأب فرعي «يرهزلا دمحم نب نوحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم ركب وبا

 ةعامج ىقل ..ةمهلا دعبو بصنملا ولعو ةياورلا نيب عمج «سلدنألاب أرق ةيسنلب لها
 ددعب ىقتلاو ريثك مهريغو رءاع وباو ركب وبا هالاخو هدلاو مهنم لضافآلا ءاملعلا نم
 ناكو « اهنطوتساو ةئامتسو نيعبرألا دعب ةياجب ىلا لحترا مث قرشملا لهأ ءاملع نم
 ىنيربغلا أو «بدألاو ةفللاو ثيدحلاو هقفلا بتك هيلع أرقت تناك « اهلها دنع ًامظعم

 ينتأي ناكو « ةياجبب ةيسلدنألا ةعامجلا سأر ىلع ناكو امهب سأب ال أرثنو ًامظن هل
 نب ركب وبأو ©« ةريمع نب فرطم وباو ءراب الا نب هللا دبع وبا هرصع ءاملع هلزنم ىلا
 رظناه +9 ةنس هدلوم ناك و 58ه ةئس ةياجبب يفوت نانجلا نب هللا دبع وباو «سانلا ديس
 نانحلا نبا اهضراع ىتلا هتديصق امأاو 86 ةيأردالا ناونعو 518/١ ةلمكتلا يف هتمجرت
 يلصألا ريزولا ةئنهت يف يهو ةديصقلا هذه دمب ًاتيب نيرشع طبارملا نبا اهنم قاس دقف
 تنب عولطب

 لمتشم ال اييحجوتس# وقل نمت. دمروا ةيحتملاصم

 نفي



 احملاروس يئتروصلو 5

 نكت مل ًارون كسا /
 ينفق ين ااصتللا" كاكاو

 يماسألاب يماستلا يلو 4

 اديس يديجو يسبأو ٠

 ددسجت ءاثن ناحفازلا 1

 هبوصي دداج دوجلاو ١

 امه نم ملعت تنك نا ٠

 اذو ذه نع كيب "14

 هبمكح زرع ميدقو ١6

 نمي طلو لو

 لئاضفو ل ضاو فو لا/

 علبتي مل رثامو 0

 (ه) لمتساو اهيرققأف نس
 لصت هل يالع االول

 (0) لبو لح يعلاطمو
 سيلا و ةةينااليسلا)

 لجسملاو مركملا رصعلا
 (ه) لسألاو بضاوقلاب ي
 لسي مل وأهلاس نم

 لسف بمهذاف وأ ردباي

 سلا راح انك رك
 لثتمم ةزعألا دنع

 (.) لوألا يئابآب تمرك

 (0) لضف اهب تويبلا ءينيب
 لضف ءدحأ ا هرالثآ

 لبسلا ىدهأ يغتبي نم 2( ىدقهأ اهب موجنلا نه 4

 ىلع ءايلا تابثاو رمألا ةغيصب «يرتقا» لعفلا ءاج دقو . هدصقو هعبتت :رمألا ىرتقا (5)

 : لاك قيل
 دايز ينب نوبل يبسبستت ءابنألاو كياي معلا

 دقو« ريهز نب سيقل تيبلاو 58/١« نوراه م السلا دبع «ةيبرعلا دهاوش مجعم رظني

 . ًاردصم رشع هسمخ ىلا هجيرخت يف لاحأ

 . ةيفاعلاو ريخلا: ةلبو لب (4)

 .نزولا ةرورضل «هلأس مةزمه تففخ )١(

 مسرلا يف اطخ وهو «ىابا »,:لصألا (15)

 )١0( لئاضفلاو لضاوفلاب تويبلا يتيب لضف :يا .

 نيكي



 نهقاررق بقانمو

 ايف و لعت بكارمو ١"

 ىحضلا سمش يعدتال "5

 قلو يسم يصيبنا
 اهب :ىرشبلا الج انلو 4

 امو الجن هب مركأ 0
 ةلوماجك ايي وبحق "5

 هلامكي كرامو ا!لا/

 ًاقباس يلككذملا روب 8

 تنحتعسا كينف ةضفامضزوأ 8

 نم ٌرزاجعا امهيدهي ٠"
 3من يضاق هل ىضقو ١"

 اتيهلتع لستات :ىدنتأو ©

 نجتجلا ىرشبلا يف تلفرو "0

 علالط هنم هلل "#

 (ه) («لمجلا»و «لصفمل» نه

 لحز اهب ضيضحلا يف يف

 ليخا جرب يوجب يىبرحج
 (0) لج هللا دمحب ركخف
 . (0) لهأ دق ةرسمل معبر

 لّجن نم مركأو ىنسأ
 لجألا نم لججألا نا

 ؟ لجيالا لامكلا ىدان
 6 لكجملاو يلصملا نمف

 لجتلا 0 ةيحتلا و

 ١ جئترا وو أ مالكلا ىور

 ”لدخشعملا هيف «لوقتللا ل

 لمتكملا قوريشلا ىدلهت

 (هه*8 ت) يرشخمزلا هللا راج مساقلا يبا بتك رهشا نم «لصفملا» ةيروت تيبلا يف )٠٠(

 ًاحرش )١9( هحورش تغلب

 ًاحرش (98) تغلب هحورشو

2 

 ) ممم يجاجززلا نمح رلا دبع مساقلا يبال « لمجلا»و

 رفلا : ىلجملاو « ناتنسوأ ةئس

 ةرورضلا باب يف وهو « ىمعنلا» ةزمه عطقب الا تيبلا ميقتسيال (58)

 «ىلج» لصألا (؟4)

 . هدلو يأ ءهوبأ هلجن ءلاقي )٠(0
 اهحورق دعب اهيلع ىتأ يتلا ليخلا نم يكاذملا (؟8)

 ةبلحلا ىف ىناثلا سرفلا ىلصملاو قباسلا

 00 يلجتلا .لجعلا دارملا (9)

 باتكلا ةيشاح ىف بتك هيلت رخآ رشع دحأو تيبلا اذه 0(

 ليل



 اهنكر رخافملا نإ "ه

 ام" هب تجهتبا يانإ نضأ

 نس ردكلا تيار ايسحمل كل

 هسا نيكجفلل ةحن تحلضاو 8

 اهنإ يلاعملا ىتنهي 9

 لق نيح ًانيع تررقو 4

 الياخم هنم تحملو ؛١

 شكلابو ًاماظعإ تربك ١

 يذلا لخلل تررسو 49*

 اهكنلاا" ىجنألا هتسج او 4

 انألا تادس وفص نم ؛ه

 دهمْف هب ناموا داج 5

 ءأب نمب هنم داج ذا 7

 يذلا هدلاوك حمس 6
 ةئاسلا ةةييكاضف دكت 4

 ةينتاتك .ناقولا قلنا هم

 نع هللا ءاتسلا ىرأو ه١

 هنأب دوجول ملع هى”

 انهب لياجلا الجو ه*
 ةييييتصتازاتبم» .'ةدأز ذإ 4

 هتاس دايدزا ىنعم هه

 ا ا فانيسا ةويفا

 لمألاب لمؤملا جهتبا
 لطأ دق ةدايلا قت  فأ

 لصتملا ءالعلا باب

 لبتقم دجب تدللعس

 للعلا احنع ديعتبلا نوح
 لخو رخفا: نلق رخفلل

 لحأ وحل يسيحتلا نيتك
 لك سانا يف هان البسم
 لخشملا :تابحتيللا نحيا »ني

 لوألا بابرأ رسو 1
 لكخب :اولاق نا هوملظ

 (ه) لقتسي مراكملا ءاب

 لقهتتسيو ريثكلا ىلطعب
 لصفامو تاولعملا يف

 لهتكم ةدالولا موي
 لقت دق قدص ءابآ

 لفتحملا و جولا نيز

 لقي مل نمايلا لأف

 لهجام كرسمعل ىشعم

 0400( تسبتك «مراكملا» ةملك قوفو «نزولا اهب ميقتدي الو ةزمهلا رصقب «ابعأب» لصألا
 «دجامملا

 انك



 لميتملا لاويبعلا نصحه 3:  ةزرهحب» هنأ الا نوزاكق 85

 لعج ىئسحلاو نسحل مئتاخ اهنم نوكيو هال

 لبق دقل هييف نّميلاب دهاش نم اذبهجحاي 4
 لمك دكدلق ًءاهب هعد وأو هعدتبأ هللا هو

 لّقأ الف هو خلاب آر ونم ه-علطأ هلللاو ٠6
 لقع دق كلامك هييف (».) دجام نم هبأ طاف "5

 لصفتمب سيلو مكتم انسلا لصقنمبب دعساو 5

 (ه) لصو هب حنجلا ل صو فهرمب هن داو +

 لقتتتال ملكعبر نسع يتدولمك ةيحتو "4
 لصفتملا ريغ رمألابب لصتي ًادفو «نميلاب 8
 لععتني بكاوكلا . امك زرع مادو مادو عيب /

 لصحتنمب سيسل رعشلل صلخم ةلحن كيلإو 8

 ضف

 د.ق «هتداعس مادأو« ىلاعت هللا هزعأ طبارملا نب ركب وبا يضاقلا ناكو

 نب دمحم هللا دبع وبا لجألا هيقفلا هيلا بتكف ءاود مايألا نم موي يف ذخأ

 : (.) تايبألا هذهب ىلاعت هللا هزعأ نانجلا

 («فيفخلا نم»

 اليقث الإ ءاودلا ذل خأ موي اليخ يدنع ليلخلا روزيال ١
 اليوطت هب يبسح ديعب نم الاؤس ؟ تنا فيك؟تبحصا فيك ١

 ) )61١لماك» تبتك ىدجام» ةملك قوف «

 ) )1غلب ىنعمب ىلوألا «لصو » ؛«باتكلا ةيشاح يف بتك امم هيلت يتلا تايبألاو تيبلا اذه

 قابسلا يف يناثلا وهو « يلصو : لعفلا رمأ نم ةيناثلاو ناكملا

١5١ 



 نحكلو اباوع هبف يدارمام ١و

 متيفشو متعفت ؛ وعدأ مث 5

 مكيلع دعب هلإلا مالسو 6

 نين

 دنس ادنصق هيفا ثلا كصضفأ

 اليوط “ءاقب انل ميقبو

 : )٠( ًابواجم هللادبع وبا هيقفلا هيلا بتكف

 لوبقم قدصلا نإف يثيدح عمسا ١

 تتفرع ام ناجشألا نم ”نوجش يلف ١

 هتشحو بابسأ تلصو يذلا انأ ©

 ”لبك يلف يئاشحأ دجولا عطقو 4

 مكتفرف لبق يربص رصني ناك دق ه

 هب رازملا طش يذلا بيرغللاي
 ادسفف هبابحأ ىلا ًاقوش ”نج دق

 «طيسبلا نم»

دبي يقايتشا ليلد رظناو
 لولدم 

 (0) لوبتَم نيبلاب هتبلق نمل لبق
 لوصوم سنالل ببس يل سميلو

 (0) لولطم دعبلا لولط يف اهعيجن
 لوذخم وهو يربص حبصأ مويلاو

 ”ليعافأ هيف ىونلاو ىوجللف

 (ه) »لولهب»نونجملا ىرولا يف هنأك

 ؟لوهأم موقلا عبر ثيح مأ رفقلاب هئزنمأ يرديال ضرألا يف ميهي 4
 هيقفلل هب بتكامم وهو « ىلاعت هللا هزعأ ركب يبأ يضاقلا يىمع نب الو» طبارملا نبا لاق (ه)

 . هللا امهمحر روكذملا لا دبع يبأ لجألا

 ليلعت بصلل اهرشن ةليلع لوتلظم نابلا حودو ًاحاسبص تراز

 ًاعيب نيرشعو ةعبرا يف يهو

 ةدربلا ةديصق بحاص ريهز يف بمك ىلا ةراشا تيبلا يفو ءماقسألاب باصم :لوبتم )٠(

 : اهعلطم يتلا

 لوبكمدفيملاهرثإميتم 2 لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب
 ردهم: لولظمو ©« فوجلا مدوأ داوسلا ىلا مدلا نم ناكام « عيجنلا 4(2)

 رمعشو رداونو رابخأ هل « نييناجملا ءالقع نم بيهو وبا يفريصلاورمع نب لولهب 0(202)

 (ه0٠1١1ت) نونجلاب فرعف سوسو مث نيبدأتملا نم ناك و ديشرلا هبرق مث .ةفوكلا يف شاع

 00 م العألا

١" 



 ىسعف ىلا هيت يف ”لض دق ”ناريح 4
٠١ 

1١١ 

١١ 

١ 

1١: 
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 هب لاني درو نع لاسي نامظ
 عم م ينل انام يورو كتابك

 صصخنغ يف لازام هناءيجشلا حبو
 دحأ ىلا وكشيال هللا هبسحف

 1 نامزلا لاح ذا لاحلا ركنأ دق

 برك نم ليللا لثك راهنلا ىري

 مهدعوم زاجنا مهرهد نم سانلل
 هللعت تحضا يتلا ينامألا الول

 تدرو اذا هايحم ةبحتلا يفو

 هحفنتف (هيداهتدن) تقشناو

 ذإو يلا ىدهت ذا يه اذبحاي
 اهتحفنب ىلعألا ديسلا يل دوجي

 اهتمعن كولمم اهرفو يقتليف

 مرك اهب ينيتأت فئاحصلاو
 هّعلاط بوقرملا قفألا يف حاتلت
 ىنرهبي وهو اهانس تحمل اذا

 5 تدعش دق تلك انيتم“هلل

 اهل ناكو يلامأ هجو ا هتلبقأ

 اهرخافم نم ًاماسح وضنأ تمقو

 اهل سيلف تزع ذا سفنلا تّزعأ
 ىلع قش « ءيشلأ يف دعصتو ءدمص )1١١(

 رظنملا يف امهنيب نابكوك اهنم لك ةتسو رمقلا لزانم نم اهنم ةعبرأ« ةرشع موجنلا دوعس (؟6)

 ”ليلضت دعبلا نا ءبرقلا نم داه
 لييثلا هنافجأ يفو ليلغلا 0

 (ه) لومحم رانلا مارض يف هنإف
 ليحرت بيحرتلا ةحاس نع ناك ذم

 لوعفم نمحرلا هءاش يذلا نا

 لوهجم ”مولعملاف سنألا ملاعم
 ليقنت تاعاسلل سيل هنأك

 لوطمم لمشلا ماظتنا يف هدعوو

 ليلعت شيعلا ضعبو ًاموي شاعام
 لومأم نومأملا هبيغ « ديس نم

 لوحنمو حونمم كسملا اهبيط نم
 لودي تلمأام «قونف اهلاوث

 ليمحت حيرلل هب , ءافتحا دوج

 ليجبتو رب ءاهل هاضتقأ امب
 لسيثمت ضيبلا يدايالل هنأك

 ليفأت لضفلا ءامس نم اهلامو

 لياهتو ر بكت وه امنإف

 (0) ليكشت رهزلا دوعسلل اهنأك

 لييبقتو "مثل ىوهلا مكحب ينم
 ليلك]و جات اهب يسأر قوفو

 ليلضتو ليلذت كلئانتعا دعب

١ 



 امو مانألا يف يرخف كب يديساي ٠"
 ايلتعم لازام يذلا دامعلا تنأ ١"

 ذإ لئاضفلا لك يف مدنقملا تنأ ”"

 اذادنم نيدلا نيميب يذلا تنأ مم

 هل مولعلا ىتش تعمج يذلا تنأ 84

 احضتم رمألا ”ليبس ”نابتسا لب "ه
 اهتروص ءاملا دو « ةراهطلا كل "5

 هعزانأ ال « الوق رهدلا دحاواي مال

 اهتآاجح تغلبا دق ةغالبلا كل "8

 تد.-هش هفاصوأ يذلا لامكلا كل "4

 افاق نفيلاو قرر وذ تيبلا 6

 ام فرشاو ىنسأ ام هللا كرابت ١

 00 يهو متابج دق العلا ىلع ؛؟

 اهنكاسو ايندلا نم مكاوس يلام ؛*

 مكبرقب ىظحأ له يرعش تيلف 4
 يرزو «يتدع يداتع « يدامع « يرخذ ؛ه

 يلمأ نع دص«ءاقل يف ةليح له 45

 مك دهاعم يف يدهع مركأ ناكام
 انسنام يسفن تيسنام هللاو 8
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 ةجهبم لك كقرو تفاز كيحو

 ١ ءانعبتأام باوصلاو 4 قوسام : لصألا م0

 0 هي ناصيام : بوثلا ناوص 50

 لييثأت ءايلعللا كدجم ريغب
 ليمأت هاقرم يف مجنلل ثيحب
 (+) لوضفمو قوبسم نهيف كاوس
 لولسم دحلا يضام «قحلا رصتنيام
 لوقنمو لوقعم دضاعت ىتح

 ليوأتو صن هزربي مكحلا يف
 (م)لوعجم نزملا ناوص يف هوفص ذا

 ليطعتو رجع « هناهرب راكنا

 لوصحمو روصحم نيبت ىتح

 لييمكت رخفلا دوجول هنإب
 ”لوقصم ضرعلاو مركتسم قلخلاو

 ليضفتو فيرشت هنم مكل «ىنس
 لوبجم هللاو مكبح ىلع ينأ

 لوؤسم هيغبأ لمأالو ”لؤس
 ليصحت نيبلا موي تاف امل لهو

 ليطاسألاو يندت ريطاسألا ىرت

 ليو حتو ليدبت رهدلا نم «هيف

 "لوصفم هنم« يلصو لبح نكي مل ول
 ليدهت ناصغأللو « ليدهلا ثيح

 (0) لوسعم مايألا «هقير نم« باطو

 5 لوسعملا هقير نم تباط مايألا نا دارملاو 4 :عقاقو مدقت تملا رسع يأ (49)

١.5 



 ليج العلا ءانبا نم هيف لح دق *نطو ىدنلاو ««ماصع نبا» ثيحو ه٠
 لوغشمو "”فوغشم .وه اهب بلق ىلف عوبرلا كيتاهل ايعرو ًايقس ه١

0 

 لوحكم دهسلاب انهاههناو يرصب الماك مك انس ناك كانه ه؟

 ليج. ستو مكح هل «يدو دقع يف هححصي اكلم يتجه 151 اماي ه؟

 (ه) لولمم لوقلا :هيف ليق امبرو رصتخم وهو يقايتشا ثيدح اذه 4

 لولعمو ,« عوطقم «ثيداحالا يفف الصتتم «لقنلا حيحص «ىنع هوذخ هد

 («) لولطم نابلا حودو مكيلا يرست ةرصطاع 1 يمالس نم اولبقآ مث

 هاف

 ءهارخأو هايند يف هب هللا هعفن «دمحم»و .هنبآ يف هللا هاقبأ هيزعي ًاضبأ لاقو

 )عر : هامحرو «هاضر ىفوتملا قحلاو

 (رفاولا نم)

 (ه) ليلخلا لوفكم نادقف ىلع ليزجلا رجألا اذ هللا كاعر ١

 ليلجلا بّزلا ةيؤرو مالس لا رادل باب احتاف كل ىضم ؟

 لوسرلا نسع ءاشت امك نين سلا هلإلا كاقبأ ءاج دق امك

 لوفألا ردب مهنادقف ىلع ًادئجوو د سمك لفآ لكف ؛

 . ةيرعشلا ةروربفلا مطقلل «نبا » » ةزمه 6

 ليج تو مكحو « يدو دقعو» : تاملك ةدع يف (ةيروت) حضاو وه امك نيتيبلا يف (ه5)(ه4)

 « لولعم مو 0 عوطقمو لقنلا حيحص و

 ةلاسرلا .قايس نمو«.تايبألاب اهمتخ ب( أمعلوكت ةقرو هي رشن ةلاسر اذبت ةمدقملا هذه دعب ©

 ,نم رشاغلا تيبلا يفو «دوه نب فسوي نب دمحم هيلع لكوتملا هللادبع ىزعي هنا ودبي ٍباتكلا يف

 ةرورضلل فرصلا نم عوتمملا فرص دقو «رمعوبأ » حودمملا ةينك ىلا ريشي ةديصقلا
 . ةيرعشلا

 .نينثآلا و ةث الثلا توم يف هنبا توم بألا باستحا باوث يف فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ف
 ١١99/١9+١( ينابرلا حتفلا) ادحاوو لاقل ًادحاوو ةباحصلا لاق ولو : رباج لات

 جام 6.١



 لا ءازعلا ناكول ناك نم ىلع ه

 نزح لومش عيمجلا لمش دقف 5

 ارينم ًامجن ىوح ًاسمرايف
 فرتط ريغ كدعب كيبأوامف 6

 اننيقبام كدقف قتح يضقنس 4

 ![ نيفين يعاب كسور
 مهامفيك ةطيسبلا ينب ناو ١
 اياربلا ىكبأ نم دعب نم مدف ١

 ليم ابو ريطخلاب ىدنفم
 لومش الب هيلع هب ًريصن
 ليبسلسلا بوص هللا كاقد»

 ليحك فرط « ىدرلال للياك

 لكيلا ياك محاس خسعب
 ليمجلا ربصلا ىلع ازرع نانج

 شيلا اجه ىلا عيلم
 ليوط رمع اذ نيعلا ريرق

 (ميملا ةيفاق)

(2) 

 .(«) همالعأ رصنو همايأ هللا لصو ( هححدمب ًاضبأ لاقو

 مامه نم كرد هلل ١

 هنكل مهنم وه

 ىرنلل مم ما

 ود هيلع رودي بطق ه

 ىغولا يف ديمح "شأج 5

 امه صدك 2-4

 (لماكلا ءوزجم نم)
 ”مماامإ راسم ةمالع

 مانألا ىلع مانألا نيب

 ماغرلا نم راضنلا نبأ

 ماس ءانبا ىلع ماس
 مارسكلاو مراكملا ا

 (.) ماهللا شيجلا ىلع شيج
 حفن يفو ( 58ه تا) ماع دوه نب فسوي نب دمحم هللادبع هللا لع لكوتملا وه حودمملا 0(

 ط) ؟019/* برغملا نايبلا هيف رظني ملاس اجنلا يبا هيخال دوه نبا ةيصو 405/07 بيطلا '
 . ه١و - ه١" ص يسلدنألاخيراتلا (ناوطت

 ءيش لك مهتلي يذلا ميظملا « ماهللا )5( 
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 اذا ماد 7 | كلو 0

 رط سانلا ماما ىحضا مب

 - و

 ةلحرل بوؤي حمس 4

 ضرك ميما فوق"

 ةغالل بو ةجح وذ ١١

 هباب "حيف ىرذو ١م

 يضم ىتم دعب تنألو 14

 افعلا ىىقلي ًارثوكاي ١
 ىننملا ولح مهلينيو حا

 ىنسلا لدب هفالعو 17
 نيكلا هاعسم ا ١مل

 دغ يف ىزرجي ربلاو 4

 بر باوث ماهس نم زح ١"

 لك اذا فيسلا :ماهكلا ( 7)

 (.) ماهكلا سصكن « هءاشام

 ماما مكح ين نمأ
 ماساسجلا ننملاب هيفاع
 (.) مالظلا ”ءايحأ ووقت

 (م) ماصفنألاو لاصفنإلا نم
 مالسكلا عاونأ لوصفو

 (.) ماحّرلا نم ظيظكلا وهو
 ماسح ىضمأ :ىغو ىلا ت

 ”ماسنتبألاو جاهتبألاب

 ماممحلا رم ادعلا دعو

 ماسمغلا لدسب هؤؤغخسو

 مايهقلاو ةمايتلا موي

 ماقملو ةماقملا 0

 (.) ؟ ماغّطلا داسجأ ةايحل

 ماهسلا فاعضأ شرعلا ب

 مالسلاو ةليحتلا ىكزأ

 دهنأو رقتفا اذا لجرلا وهو وم عمج : نووقملاو.مسرلا يف أطخ هيفو «هووضب»: لصألا )٠١(
 .٠ هداز ىنفو ةماعط

 )© )1١التمألا ديدشو ءيلتمملا وهو ظتكملا « ظيظكلا ٠ .

. 
 م ةماغطلا » اهدرفمو مهداغوأو سانلا لدار ماغطلا
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 هه

 : طبارملا ركب يبا يضاقلا ىلا هب بتك ءاذه هللا دبع يبا لجألا هيقفلاو

 (ليوطلا نم)
 امارع دازو ًادجو يل جاه دقف هتقو "ندي مل ديعلا تيل ديعلا اند ١

 امارك ميظنلا لمشلاب نك تضم مساومب هلابقإ ينركذو ؟
 اماجس عومدلاب يمهت ينوؤش ىرأ نا ينأشو نأش يف سانلا ىرأ *

 امام. > لالجلا طخ هب «ىنغمب يترسم ديعت دايعأب يل نمف 4

 امالسس ءافصلا لهأ ىلا يهنتف ىلا ىنم برقب ىظحت يفرحأ ىسع ه
 امامت ءافولا دهع اهل يضقي 2ىتف نع لزانملا ناكرأ مشلتو ١

07 
 : يوبنلا حيدملا يف لاقو

 اميمص راخفلا زاح نم لجأو اميخ ةيربلا ريخ ىلع اولص ١
 اميطحو ًامزمز ةكم ءاجرأ هدوجوب تفرش نم ىلع اولص ؟

 اميبخت الملا تّميخ هارب االزنم شيرق ىلعأ ىلع اولص *
 اديب لات بفلا اها اع  :ديعتيم ىلكت نرن طا رشق
 اميوق .فينحلا نيدلا نم ًاجهن هيده انارأ داه ىلع اولص ه

 اميحر ”نينمؤملاب لزي مل نم هنإف يبا اذه ىلع اولص 5
 اميرك ”نيلسرملا يف هلنئمام دمحم ميركلا يكازلا ىلع اولص

 اميظتت هكلس يف .تمظن دق تدنغأن ”مراكملا زاحح يذلا كاذ +
 ًاميسجتايحلا يكحي ىدنلا ىدلو ىغولا يف ةماسأ نم عجشأ ناك نم 4

 اهنميظعت ةدازو ”ىدقلا لطيسو: ةفيستتا) ةايبعبوو اهلا قلل 33
 ًاميكح باتكلا اهب ءاج يحولا يف ةميكح لك لضفلاب هل تمكح ١
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 تمّسق دق هقدص دهاوش تدبو ١١

 تأر امل هل تفقو دق ”سمشلاو ٠

 ادمحأ قادصت تقطن ةيآ مك 14

 مرغم بص نينح 0 عذجلاو ١6

 يذلا لسرلا متاخ بقانم تلج 1

 يسارع فاهللا قوق هنا تيفو

 عفادم ريغ دمحلا ءاول هلف

 امئاو باسحلا موي يف هوجرن 4
 هسبح ةليسو الا انث نإام

 اميسفت  همنيسقل ىجلللا .ردب

 اميسو يبنلل ًاميسو ًاهجو

 اميلكت هباجأ دامجلا ىتح
 ًاميرغ قارفلا تاعولل ىحضأ

 اميتخت ىدهلاو مخ رونلاب
 اميقم هيفزع قدص مانب
 اميلك نوكي ذا ةعافشلا هلو

 اميظع ميظعلا هفقومل وجرن

 اميمشو ًاذش وكذت ”ةيحتو

 اميسج مالسلا عمم ةال هلا جرأ هيبنل اقرمأ ىدهأام ريخلو ١

 ”ةعافش هنم ”نوجارلا اهيأي 7

 ولين

 اميلست اوملسو هيلع اولص

 ديس حدم يف سيمختلا اذه ىلاعت هللا همحر نانجلا نبا مظن عيدب نمو

 : مركو فرشو ملسو هيلع هللا ىلص . دوجولا

 (لماكلا نم)
 اميركت ًادمحم داز هللا

 اميظع .هندل نم .الضف هابحو

 اميرك نيلسرملا يف هصتخاو
 ًاميلست اوملسو هيلع اولص  اميحر نينمؤملاب ةفأر اذ ١

 لسرملا يمشاهلا يناعم تلج
 5 يسلتجملا هنم ٌراونألا تلجتو
 ىلتعملا راخفلا ٌردق هبامسو
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 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميقم ءامسلا قفأ يف لتحأف ١

 دمحلأ حدامملاو دماحملا زاح

 دتحملا باطو هبسانم تكزو

 ”ددؤسلاو هزايلع تيلئاتو

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميدقو اثداح ًاميمص ًادجم *

 حاتتملا اهرادب ؛«ةيادهلا د

 حاضولا اهرون« ةلالجلا بطق
 حاتري ىدنلل ةحامسلا كغ

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميهلا ءامظلا هرثوكب ىوري _ح
 ءابنإلا متاخ ٠ ةوبنلا جات ْ

 ءايلعلا ةصالخ « حيرصلا وفص

 ءاملعلا ةلالس «حيبذلا لجن

 ديدات ةؤييجلسو :ةنتلع ”"ارلح . انيفاربا ءاغد «حيسملا ىرشب ©

 هرصع مداقت دق مدال و

 هركذ يرجيو يردي نأ لبق نم

 هرششن مّكهف نيطلا هاوطرس
 املست  اوملسو هيلع اولص  اميهفت: مدال دوجسلا ىنعم 5

 راخخملا ىفطصملا لضف « هلل
 يراجم تامركملا يف هل نا ام

 يرابلا صاصتخأب ٌرابمالوا

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميدقت هدجم مدقق قحلاه
 يداهلا يبنلا انديس فاضوأ

 فيرحت وهو «الود : لصالا )

2-2 



 داجمألا نم "دحأ اهلانام
 داشرا يفو يده يف لسرلاف

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميلست انيبنل اوملس دق 6
 ءائنسو امس ترهب هتايآ

 ءايض هنم نيرمقلا تدافأو

 ءاول روهظلا مالعأب تلعو

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميوق طارصلا هللا هب ىدهف 4
 هتدالو موي رهزلا موجنلا تند

 هتدايسل "ةيبآ ةميلح تأرو

 هتداغتس“ نك دف“ "دعس تتالجتتو

 اهقيلبت اوتلسو. :ةنيلعت ولع . انيق مسيتبلا معن اولءافتف ٠

 ناكلملا هءاج عرع رت امل

 نمحرلا ةّمكح اهيف تسطلاب
 ناشلا ميظعلا بلقلا اج رختسأف

 ًاميلست اوملسو هيلع اولص (ه) اميلس داع مث رتهطوهنم ١
 ىوولا' نيك ردمحأ يشانم تمرك

 ىرج امب يلعلا ملقلا هل ىرجو
 (؟) ىرتفيب ًاثيدح مكلذ ناكام

 اميلست اومهلسو هيلع اولص ًآموسر يلجلا قحلا هنكل ١
 حولي يبنلا ناهرب لازام

 )١ ( «حارشنألا ةروس » «كردص كل حرشن مأ» حرشلا ةيآ ىلا ةراشا تيبلا يف : ١

 ىلاعت هلوق ىلا ةراشا تيبلا يف ( ؟) ٠ «يهيدي نيب يذلا قيدصت نكلو ىرتفي ًاثيدح ناكام

 فسوي ١١١ © سنوي يف اهلثمو 07"
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 حور مث زاجعإلا هب ودغي
 حورلا كاذ“ دعب هاتأ ىتح

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميكح هلإلا يحو هل يحوي 1
 ليضفتلا ةيزمب هل ثددهش 00

 لنيزتتلا نم تايآو روس
 ليلد لدأ هقلاخ ”ةالصو

 اميلت اوملسو هيلع اولص  اميظعت هلوق عمساو .همهفأخ 4

 رادقملا يلتعملا لوسرلا نا

 راهمتلا هبر نم ديؤمل

 راصبألا ىمع تلج تازجعملاب

 اميلست اوسملسو هيلع اولص  اميقس لالضلا ءاودأ نم تفشو 8
 هتوش ٍدمحمل -دهاش مك 1

 هتوقو هلإلا دييأت دنيا يف

 هتجح ةوعد هللا ىلعأ كاذبف

 اميلست اوملسو هيلع اولص 2 اميزعو ًامراص ًاماسح تضمف 75

 ه«ةفلم» رهظل هل قش وذلا
 هقح مظعت تفقو دق سمشلاو

 هّقدو لّسوت ذا لسرأ نزلو

 اميلست اوملس هيلع اولص ١ اميشه لبق ناك دقام رتضألا
 الاس دق هنانب 9 ”ءاملاو

 'الاسلس ًاغئاس ًانيعم ًابذع

 الاس نم هذفر حتمي هادنك
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 انمينس اوي فدع را: ١ احم :لارثلا هقعاو سوت

 0 .ىلع تبرا هتاك رب

 (١)يدابوا رضاح ف تمعطأ مك

 ..داز نم. يلح وأ .ةعصخ نم

 اميلست_ اوملسو هيلع 57 اميمع شويجلل ًاميزك ًاقزر 9

 للذت دوجس هل رئيعبلا دجس
 لملمتو ةقرحب هيل اكشو
 لكأتال :اهعارق لان ةاشلاو

 ابميلست اوملسو هيلع اولص امومس تشلم دق ينإف ينم ٠

 و ئشمي . هيلا ءاج. نصغلاو

 ًاعمسم ةيحتلاب حصقأ رخصلاو

 ًاعفش اهيف ءاسجعلا ةيبظلاو 5

 ًاميلست اومّلسو هيلع اولص  ًاميلكت ًادمحأ ملك ّبضلاو ١
 هلاولا نينح هل ”نج عذجلاو

 هلابلب نم هيفخي يذلا يدبي
 هللامجب متم. ”نحتي الفأ

 ًاميلست .اومّلسو هيلع اولص اميسو يبنلل اهجو قاتشي 5

 يي ولسن انلابام

 انبيحنو انمارغ ثبب يضقي
 'ء انبولق ”دقَع صالخألا يف ”حصول

 )١(. ءانعيثأام باوصلاو «ىدابب نيرضاح د : تيبلا يف لصألا .....

 م١



 ايدفإ ريشا رانج ايح  يزرا لرمرلا انيهعا رنا 117
 اناته اهضيفن عومدلا نيأ

 اناجشأ اهضقن عوضا نيأ

 ًاناهرب ىسألا ىلع مية--31 ىت>

 اميلست اومّلسو هيلع اولص اميمتت انداشرا ممتل 4

 ىدملا لبس ىلا انيداه يل 0

 ىدرلا كارشآ نم اذهد مزه '"سميلوا

 ىدتراو مّمعت نم مركأ نسل وأ

 ايلا ا وملطو هلع اولص امي ةيربلا ىكزأ 'نكي لهآ “ه

 دوس ”هماقم ” عيفشلا كاذ

 ةهوقعم العلا ديب هؤاولو.
 ”دوفو باد. دع لل تفاوت اذإف

 ًاميلست اومّلسو هيلع اولص ًاميعز مانألاب مدقُتت :اولاق 5

 دجسيو .يلعلا بابلاب موقيف
 دعوملا ةنآ يالوماي :”لوقيو
 دمحم كيلا ”عمسي لق : "باجيف

 ًاميلست اومّلس و هيلع اولص  ًاميعتو ةرضن انم :كيرثو
 ٍهمهاجبو ردم زعل مظعأ

 ههلإل السوتم هب مركأ

 ههايم لضف لسرلا مارك تبرش

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اسميظعت هقح مظعت تدغف 8
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 هرخافمو هرابخأ يعماساي

 هر.ئثامو هراثآ يعلاطمو

 هرفاوو باوثلا يفاو يلمؤمو

 اميلست اوملسو هيلع اولص  اميظع كاذب ًازوف متئش نا 4
 هل

 :(ه١) لاقو

 «رفاولا ءوزجم نم»

 (ه) مهل ع ف دعب كزو مهلوق لبق قدّنصو ١
 تا فما ودعك فاروق مصأوب تيك ملأ

 ميهلف  هدارأ ةدغ  ةةهربإ ليه كربأو

 مهلضأ دق نم ىكملع -هرصتت هلل كاله
 م ليهلظ دعب صلقت 2 يك كمزع سمش علطأو

 مهلفق هلنلع رسصكتو -مطهدص باي حتفتو *
 ملاٌهلبق ناك نم اك ًاضعب مكهضعب عبتتو «
 مههتبس هللا ليبس ىلع  تنيرثلا ليبس

)00 

 محا اجا احب

© 

 و

 (طيسبلا نم) 1
 . ها واقل اكول شالا معنلاو لوطلا اذاي ك ديبع محرأ مدناو رشح موي محرااي لاو لىمطلا اذا, كادسع محرآ مدلاو رشحلا موي قلخلا محرأاي ١
 هيقفلا و» : لوك اهلهتساو ىركفلا رهاوز » باتك اهدروا ةيبطخ رخآ يف ةديصقلا تءاج ©

 فاعلا“ بيسحلا لجألا هيقفلا مهدقت وهو « ىلاعت هللا هزعأ نانجلا نب هللادبع يبأ لجألا
 امو هللا اهداعأ , ةبطاشب ىلاعت هللا همحر ىسيع نب رفعج يبأ هيقفلا ريزولا نب نسحلا يبا
 فسوي نب دمحم نيملسملا ريمأ هيلع لكوتملا هلادبع نينمؤملا ريمأل ميدقتلا نا ةلاسرلا يف دري
 فرح مزتلا اذا الا ًايور نايتأيال ريمضلا ءاملاو عمجلا ميمو . (ه1مه ت) دوه نبا
 . أطخ وهو ءايلاب «ىيكزو » )١( ماللا مزتلاف رعاشلا لعف امك امهلبق

 ١ هه



 ممألا ةريخ نم ىبتجملا رهاطلا انتجلم راتخملاب تلسوت ينإ ؟

 مقخشي ىلو ًادرف لزي مل ًادحاواي تمّظع اهنإ يتائيس نم ”كيلإ "
 ملقلاب .قاروألا يف طخامو ”سمش تعلط امّلك ”ةالص هنم هيلع :

 ممحلاك رافقثكلا 'ذإ ميححلا نم هب ةةاجتلا وجرأ يذلا ميفشلا وهف ه

)10 

 (طيسبلا نم)

 مستلاو قلخلا ريغ ةمايقلا موي يف َيبونذ نم يعيفش "نإ براي ١
 معمألل مالسإلاو ي هينحلا قيد لال غلبملا لسرلا متاخ 00 "7

 ملّسلاو ناّبلا نوصغ ”قوف مام> لا عجس املك ”ةالص ينم هيلع ٠

 معنلاو ناتيحلاو ريطلاو ضرألا لس مرو لابجلا دادعأ كلذ دعبو 4

 (ه)ملظلا ىجاد يف ”دبع ماقام هيلع رلطع بسيط يمالس“ اضيأ كاذك ©
 ملأ وذ بلقلا نيزح بونذلا نم "لجو قتئاخ بيتك وهو ملل ١

 ةففإ

 : («) ةياجب نم ىلا هب بتكو هت رع تماد هلو

 (لماكلا نم)
 ميركتلاو راشيإلا ةباثمب "ةتلُح يتم تنأو ءالعلا ابأ ١

 قف

 ري زول هر 3-5 امم وهو « هللا هزعا نانجلا نب هللا دبع يبا لجالا هيقفللو

 يف هيزعي « ىلاعت هللا هزعا (م) يليصفلا نب ركب يبا فرشلل .لجألا هيقفلا

 . هيلي يذلاب تيبلا ىنعم قلعتي نا وهو « نيمضت تيبلا يف ©

 يدل محجارلاو « ركفلا رهاوز» بحاص طبارملا نباو رعاشلا نيب ىرج امم تيبلا 060

 . همم قايسلا يف لصتيال تيبلا دعبام نال طوطخملا نم تطقس لقالا يف ةقرو نا

 0 املا



 ةفللو

 6 فه -ج س4 هم

_43 

 همي حس 3<

0) 

 و و

 8 ملا 3
 ًامدق بوهفعي هلدس

 ادا تلا ردبب هنم اطسو

 يلاألجا اب ىسمرو
 1 و 0 و 1

 دبر رهزلا  هوجوف
 يكبت ٍرخفلا نويعو

 هس-يف "فج ًانفج "نأ

 ةالوهأتك تاف ىتف يف

 انل رفغو ىلاعت همحر ميلس نب ىيحي ركب يبا ينسلا بتاكلا ؛

 (لمرلا .ءوزجم نم)

 0 مياس نب ىيحي تام

 ميمصلا دجملا ىتف يف
 مسيظعلا ربصلاب ناب
 مياجلا يأَّرلا يذ دنع

 محيبلالا ٍبطخلاب ”ءاج

 موسرلا دنع فقتتلف
 .مويغل موي نم

 موسلكو 1 عودص اذ
 (.)ميظكلا نرحلا يحخأل
 ميركلا يده نم يده
 مميدع لثملا دقاق
 ميضُملا رألا يذ لوغ

 وسلا ٍقفأ يف متع م .٠ .٠
 موختلا قابطأ تحت

 ميسولا هجولا يذ دعب
- 
 ا

 ميقا ٍرهأدلا ةرغ
 6 ع / | 7

 1 3 ١ ل 1 0
 ُْ ولحملا ٍتاحيج رو يف

 . «ميظك وهف نزحلا نم هانيع تضيباو »: (864فسوي ) ىلاعت هلوق ىلا ريشي

١ 0/ 



 ىمعم ناك | "لوخم 4
 ًارورتّسو  ًاظيغ ناك ٠

 موق  راثآ ًاعبات ١

 لامك مار دق ناك 5

 عتشي مل بايش . يف 373

 كلا حملك الا نكي مل "14

 سلا ىط  قحلا هاوطف 6

 م زكا ”ةاحتناو 5

 م يحرأ هتعدو "8 /

 اقبس َريسللا ًذغأف 6

 ملييرك وهو | ىضمو 4
 ئمأ هل تقاّشا ىرتتأ ٠#
 ارب _هنم ترازتساف ١

 نكلو | ًاقوش  اهراز ١"

 مضارم يف جرصي مل
 "للا ةميلم هنم ٌراص 4

 ىتلوو  رمألا مكس او

 هر هللا -(ىفقسف 5

 ىللبت 2 ثيح ةهاسكو #0

 رطمي نيأو دصقي نيأ هيلا رظن + قربلا ماش“ (54)

 عيرسلا ريسلا نم نابرمن : ميسرلاو ذخولا. .(78)
 . هميوقتل دتهت . مل فيرحت تيبلا ردص يف (*4)

16 

 تايكز | يف
 ودعا

 يحضاو
 زاف

 .مورألا
 ا

 ميوقلا جهتلا
 مورماب

 ميهتشملا -عاسب
 (.)ميشملا قرتبلاو فرط

 ميهرلا روشنم لجس
 و

 ةهنم

 مسيخأرلا هجرلا ير

 )0( واكس و دلخو .نين

 ميم 7 ع 0000

 دا

 مي هلل راد مل

 ميهيخ ”نسحا هميخ

 عححيقلا بحلا ةروز

 وتطل لكلا لع اج
 (ه)ميتيلاب ىعدي رهد
 ميلسلا بلتقلا ”صلخم

 موجس لكهتم لك
 موسجلا تا راعتسم



 اهيف حبصي ةرضن

 [بسوق رسوصلا :ىتأو و

 هور مل راهتو

 [هتفوصع هي وهدف 41

 يرسصعل زاتمي سيل 45

 ًاعيمج كد دق 4

 فيلحح ريغ 2 ىرتال 4
 هل ديعب وأ بيرق نم ؛ه
 يبيغم يا فعاض 5

 نجهل هأ انو 4

 طارصإ) ىدهأ فيك 4

 ين دجأولا حيحصو 4

 مل
 هيردلام الا "نءنيل 6١

 امهم رمهادلاب (فراع ه؟
 ىلاخملا ركب ١ ابأاي ه#

 رحتسل ”مزعلا 'قدصأ 4

 فينصح نبآ دقف ىكب نإ هوه

 ليا ْ ”نزحلا دادج 5

 ايازرلا يف  ميظعف هال

 باوث 00نم 0 ميركو
 . فيرحت وهو ( ازعلا ) لصألا (00

 فويرحت اهيفو « ميهي ليلك » لصالا (40)

 2 - هعور

 1 وجأوو بائتكال

 مومُكهلا ليوؤُط راد

 زلو روضح نع

 معلا لضتفلا اخأأب
 - و د

 ميزعلا قدص امدح
 1 ل ىف

١84 



 ه4

- 

 5١

5 

5 

5 

56 

5" 

/5 

54 

564 

 ب٠

 ١“07

 ف

 فز

/, 

 اى

 اك

 اا

 بوءشلا (51)

5 

 نم | موتحملاب ”ضرأف

 اياربلا يف ضاق وهف

 بوعش حير افاو

 اسيل سرا يلا
 داق وهف 2 ءىبش نك

 را اسدكفلا "ميرال

 ملئعو ربصلا ”ملعاف
 يف هل بدلا مساو

 و :
 ,ىتنميحي وئنصام اذاو

 اذغو

 ًاركاذ
- - 

 هيلع ونحي  ًاهلاو

 راطصآب ةورببت

 ند-ايدخب  ىلوأ نإ
 ًاحور -(قشني -اضّرلاو
 لا مومس يف اوُبهأف

 ربياةسل اوئيهأو

 ءاجينع م ىلسأ اوّبَهو

 رءزر - لك نم اوملستآو

 توملا

 ميلعلا رزعلا يذ ريدقت

 مول عخملاو ايانلاب

 (0) ميقع فضع تفصع

 ميشهو ميمح ىم

 ميدتقلا يقابلا ىوسام

 0 نم ىقبي سيل

 مولعلا ريخ نم وهف
 موسرو ©“ عبار بدن

 موتتكلا نزحلاب عاب
 م زيحفلا ٍنامجأ نوف

 موشتغلا رهادلا ةةلعف

 5 وؤرلاك ٍنيتحب

 ميعأللا رمأ :لشتمي

 0-0 دش ما



 (نونلا ةيفاق)

)25 
 ( ليوطلا نم) :يوبنلا حيدملا يف لاقو

 نزلا هللب ٍنزحلا ضور حوافت ةيحت يدهن راتخملا دمحأ ىلا ١
 ةيحبلا ةلباق فاق ثسمتل ناد دانكن اك هاو ماسح تخفت :ا5[

 نملاو فراوعلا هنم اهدعستل اهفرتعب الوسر يقاوشأ ريَسأ *
 نّظلاالو ءاجرلا هنم يل باخامو هّلينم وهف ”لضفلا هيدل وجرأو

 /نكرلا يبوبنيزيح يدانتسا هيلا ةليح لال نيح يدامتعا هيلع ه
 نهولا اهتوق فعض نم اهب رضأ امدعب ةفيعضلا يسفن تقثو هب 5

 ”تسحلاو قاسني ناسحإلا هب ًامالس اعفشم تكعب دق ىتالص هيلا

)05 
 ىلاعت هللا هزعا نانجلا نب دمحم هللا دبع وبا لجألا هيقف!ا اهيلع فقو مث

 (طيسبلا علخم نم) :(.) هصن امب اهليذف
 ٍنيتملظب يسنيع تلحك  'نكلو ادمئإ لحتكأ مل ١

 ينيدرلا ىلع نيسح سمأر 2اولعأ موي ملظلا ةملظب 5

 امهدشنأ « يزوجلا نب جرفلا وبا اهمظن نيتيبل الييذت تمظن اهنا تايبألا يف لصألا ( ه)

 : الاجترا هيدبلا ىلع لاقف لحكتلا هيلع مهدحأ دّتن دقو « ءاروشاع موي هسلجمب
 نيسحلا مد اولحتسا موي يلحتكا يسف مال مللئالو
 ىنيع داوسلا سيسلب ىظحي ولضع قيحأ ع« ينعد : تلقف

 يف شكارم ةرضحب نبتييلا دشنأ «ينسحلا نامثع نب سنوي نيدلا مجن فيرشلا نا قفتإ و
 تيصحأ « ءارعشلا نم ةعامج اهليذف « اهلييذتب ءارعشلا رمأف « ديشرلا نينمؤملا ريم' مايا
 نيليذملا نيتيبلا بحاص يزوجلا نبا امأو نائجلا نبا مهنم ناك آرغاش نيرشع مهنم

 (هووال ةنس تا) يدادغبلا يشرهملا يزوجلا دمحم نب يلع نب زمح رلاديع جرفلا وبا وهف

 ريثك « دادغبب هتافوو هداوم ع رسفتلاو ثيدحاو خي راتلا يأ هرصع ةم الع ظنئاحلا هيغفلا

 . 505/# مالعألا . فنصم ةئامث الث وحن هل فيئاصتلا

 5١ جي .م/11/م



١ 

 ع

 ةنوحللا ندم رد ادملا اتم ىراوت ذا رهدلا ةملظو

 نيه ريغ هللاو ملئأإلاو 2ع( ملئإ نونئظلا ضعب نإف ه

00 

 (ه)ينيعرلا نسحلا يبا ةعجارم يف« تايبألا هذهب هتلاسر نانجلا نبا لهتسا

 (رفاولا نم) : ةملك لك يف نيعلا فرح ًامزتلم

 ١١ تارجحلا ( مئا نظلا ضعب نا ) ىلاعت هلوق نم سابتقا تيبلا يف ()

 ةيليبشا يف دلو « راخفلا نباب فرعي « يليبشألا ينيعرلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلاوبا (ه)

5 

 ه6١51 ةنس ©« (وروم يف ءاضقلا ىلوت « هرصء خويش نع ذخأو « أشن ه«بو ه0407 هنس

 ندم نيب لقنتو « برغملاو سلدنألا كول- نم ددعا بكف اهب مدقتو ةباتكلاب رهتشا
 فلأ م « هلئاسر نم جذامنب كلملادبع نبا ظفتحا دقو « ه1 ةنس يموت ىتح سلدنألا
 حمطملا ةلصو « حيرت و نب ال يفاكلا حرشو « هخويش جمانرب اهنم بتكلا نم ةعرمجم

 ةلس قشمد ؛« حوبش ميهأربأ قيقحت ينيعرلا خويش جمان رب ةمدقم « رظني « ةريخذلاو

 . ؟8» مقر ةلصلا ةاص « 8/١/0" ةلمكتلاو ليذلا «؛«
 ةئلمكتلاو ليذلا يف ينيعرلا نسحلا يبأ ةمجرت يف تءاج اهنأ ةديصقلا يف لصالا

 « ةباتكلاب سبلتو « سلدنألا درو « دباع نب هللادبع ابا نا ركذ نيح ًادارطتسا

 يف يهو عمجأ اهتاملك يف «نيءلا» مزتلا ةلاسرب ن'جلا نبا هبطاخف « اهئاسوؤر سضعب“
 . «١هو ةديصقلا يف ةمدقنملا تايبألاب اهلهتساو نيتحفص يلاوح

 ثدحتو : ابرغو ًاقرش تلةونتو « سلانألاب ةلاسرلا .ذه تعاشف »: كلملادبع نبا ناو

 ... ينيعرلا نسحلاوبا انخيش هعجارف نانجلا نبا ةءعجارم نع دباع نب ءدادبع يبا زجعب
 تايبألا يور نبه نيعلا مازتلا داز و كانجلا نبا همزتلإام نيعلا مزتلاو ابتاع - هللا همحر

 : 'هعلطمو هعجارنا هذه اهب حتتفا ىتلا

 دعابتملا لدهع ةع جرب ىلعت هه فقفلطعب ديمعل دهسلا دعا

 ىلع « نانجلا نبا هححارف تاحفص ثالث يلاوح يف ةااس اهبقعت تايبا ةعبس يهو

 همدقتملا ت'وبالب ةلهتسم تادفص سمخ يلاوح يف ةلاسرب ةملك ىلآ' يف نيعلا مازتلا طرش

 اهاهتسا تاحفص سمخ يلاوح يف ةلاسرب ينيعرلا هباجأ مث اتيب نيرشع يهو «هزلعا

 اهعلطم اتيب رشع ةث الثب
 نيملطملا لعاأل ةد..ءاصم نيير.. ءهشلا ولع تلع كالع

 « ينيعرلل ىلوألا ةلاسرلا ىلع نيتلاسرلا نيتاهنم نومسملا مالعألا فقو املو

 تاهنم ةملك ”لك يف مزتلا نيتحفص يلاوح يف ةريمع نم فرطلا وبأ عربألا بتاكلل أشنأ



 ١ ينيعك هف رعت رذعلا نيعو ٍنيعدمع يدامع ينبتعتأ )*«"(

 ١ نبعر يف كزازتعا زعمب ميلع دقتعم ادهعآ يدهعو

 ١ ينيعو يعمسايأ يبتنع عدق ينع رذعلاب ”نلعم يزجعو

  1عقل نع اندهع ذوعو ءانتعأب دهعتلا ينادوعو عين)٠(

  78نيع بيع نع لتعم ميظع هي )*(

 (0) نيعملاب تنع يعلا نيعب 2يرصع عيدب عيدبلل دمعأأ 5
 نيعنام يرمعل ههايلعب <20ملعو ماظعا دقع يدنعو 07

 (ه) نيعو نايقعب اهضوعت 20نيع ثسعب نع ينقاع يفعضو 6

 (*) نيعو يعر ىلع ينعنصتت 20 عنصب يدمتعم ىلع تدعف 4

 (ه) نيع نيع نع معماه دهعب 2 دهع دعب نع يتصرع عرمتو 0٠
 (ه) نيع عاعش نويعلل علطتف تازجعمأ يلا عملل عدبتو ١

 نيعلطملا ىلعا ملعلاب الع مالظع مالعال املع ايف 7
 نيعمجملا دنع مزعلا زعبي 2 (ه) انيعر انفرعي انيعايو 001

 : هتايبأ علطمو نانجلانباو ينيعرلا رابتعاب - نونلا -
 اهئيعلائيبتسم اهنع بقني رظانل ني»دات انايند نساحم

 ىلع أرطام اهثعب نع مطقف ةينونلا ةلاسرلا هذه ىلا ًاقوشتم دعب اميف -ينيعرلا بتك دقو
 كلملادبع نبا ةلاسرلا هذه قاس دقو « ههه ةنس كلذو قرفتو لالتخا نم ةريزجلا

 ؟8/١/١501© ةلمكتلاو ليذلا هباتك يف يشك ارملا

 يوطنيام وهو « ةملك نم ًاءزجوا ةمات «نيع» ةماك تيب لك ةياهن يف مزتلا رعاشلا نا ظحالي 000(
 يلاوح يدابأ زوريفلل طيحملا سوماق يفو ةفلتخم ناعم يف اهمدختسا ذا ةيوغل ةعارب ىلع
 . اهضعب رعاشلا مدختسا «نيع» ةملكل ىنعم نيسمخ

 اهب باصأ هنيعب انالف عقل (4)
 نازيملا ىف ليلا وهو « نزولا يف نيملا دارأ )(
 نينمملا نيعملا « سفنلا « ىلوألا نيعلا (5)
 . لاملاو رائيدلاو بهذلا « ةيناثلاو س .داجلا « ىلوألا نيعلا (8)
 ةيانعلاو ظفحلا ىنعمب «ينيع ىلع عنصتلو » ١( /هط ) ميركلا نآرقلا يف (ه)
 رعاشلا اهيلا بستني يتلا ةليبقلا « ينيعرلا » فورح دحا وه يذلا نيعلا فرح نيعلاب دارا غ0

١ 



 («) نيعل ًاماتعم عونلا بيجع 2 ًاعارتخأ هتعنص ماتعمايو 4

 نيعرشملا بذع دنع عرشاو 2 ًاعابتأ ىلعألا كعرش ”عبتأس ١
 (0) نيع ثعببو ةعيلط ثعبب باعش ىلع نويعلل علطأو 1

 ينيعرلل نيع عمج عمجال ادهش اقش اهنوع“ نيعدأو /١١

 نيعزنم يعارتنأاب عزناو يلع العل ةعيش عجراو 6
 2( نيعر يذل داعت 000 فا رتعا يتدوع دعب يدنعو 14

 (ه) نيعضومب نيعضوملا لعف ير نيع نع رعشلا ضعبو ٠

20 

 طبارملا نب ركب يبا يضاقلل نانجلا نب هللا دبع وبا لجألا هيقفلا هب بتكاممو

 (لماكلا نم) :هيف ًازغلم ىلاعت هللا امهمحر

 )٠( نينح يا هارذل يلف «يبلق ”كرحم ءانسلا كاذ ىلا يقوش ١

 نيكستلاب هيف يمسجل ىضقو <يندصام هفيحصت يف نكل ؟

 نيكسملا ةلاحل ةادغلا ثرآف ىوهلا يفو ءاوهلا يف ينأشل بجعاو *

 نيوكتلاو زعشلا يصاب خل ىلملا نع تعنم دق ءيش لكلف ؛

 ةسشعلا ةدايز ءارهلا نمف العلا ىدل ناني يرذعو يرمأ ه

 - سيفنلا ءيشلاوا ءيشلا تاذ نوكت نا اما : نيعلاو « ىقتناو راتخا : ماتعا )١4(

 . ةعيلطلا : نيعلا (11)
 (117)و (؟) تايبألا يف همجاري يذلا نسحلا يبا ةليبق مسأ وهو (نيعر) ةملك رعاشلاررك )1١(

 يف «يذلا دو 0يف » : امهو ققحملا امهيلا راشا نيعضوم يف نيعلا فرحب ةديصقلا تلخا 600

 . )١9( و (؟) نيتيبلا

 0 هانتبثأام فيحصت وهو «يلف» لصألا 6

 ءاّهللا نع هدص فيوستلا نا يا « يفوس » نوكت نا «يقوش 0 يف فيحصتلاب دارملا 6
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 (ءاهلا ةيفاق)

(40) 
 (ليوطلا نم) :ةخيطب يف ًازغلم لاتو

 اهودلو ام دعب نم اهئاشحأب اوضخمت دق اهل ءانبأب ىلبحو ١

 (ه)اهودتع اهرارزأ ققي ىلع ًارفصعم ًادرب قلطلا ةادغ اهوسك 1١

 اهودسح علاط اهنمأ ردبأ»و ااهّثسح لماكت دق اهوأر الو

 اهودقفام دعب نم اهتلهأ اولتجاو قربلاب ردبلا صيمق اودقف 4
 اهودجو ذا ءانسحلا اومدعأالو ااًهمتردب اس اوهفصنا ولو

)59) 

 -+<خ

 بز

 :هلو

 (لماكلا ءوزجم نم)
 ههازتا فصو ىلا ىندأ اندنع ةهازنلا كرت ١

 ههاكفلا ىلا روقولا وعدت المهنا الا كاذفام ؟

 ههافسلاب سبات دلقف ر اقولا ذبن ٌورما اذاو 0

:6( 
 بتك ديصقلا اذه ىلع نانجلا نب دمحم هللا دبع وبا لجألا هيقفلا فقو املو

 : («) تاببأآلا هذهب «روك ذملا ركب ىبا ىضاقلا ىلا

 (لماكلا نم)
 هاده مالسلا ىلا هده دهم 2 ةتةيحت مانألا ريخ ىلا ىدهأ ١

 . ضايبلا ديدش ضيبألا : ققيلا (» )
 : هسلو

 : اهعلطمو تمدقت يما هتديصق ىلا ريشي (* )

 مئامكلا رودص تفخأ امب تمن ابصلا ةضورلا ىلع ترم امك م الس

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ل_سرلا حدم يف « تيب نيسمخ يف يهو
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 ةلوبقم ةليسوب اضرلا ىغبي
 هاه قبلا قوت هللا

 هليبس نابأ المع هب مركأ

 هئازج ريخ شرعلا بر هازجف ه
 )١ه(

 هادي كاذب تّرفظ دق هارشب

 («) هايح نم لك رشعب ىزجي

 هايحأ لب عرشلا نيمأ ىيحب

 اذه ىلع ىلاعت هللا همحر نانجلا نب دمحم هللا دبع وبا لجألا هيقفلا فقو املو

 :(0) ديصقلا اذه ىلع ًابواجم ركب ىبا ىضاقلا ىلا بتك و«ديصقلا

 مهلا دحج | دحب

© 
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 “أ

٠١ 
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15 
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 هالحو هتافصب يسفرشمأ

 ينترسبص دصاقمب يفرم و

 امبينشحوي رهدلاو يسنؤمو
 اهب ًامكح هملع نم يسردمو

 ملم "يقفاو ًارون ينتسب
 ”ةيزمل اهناو تيدتقا كيف

 حدا وبصل عود
 ذإ حالت هؤاكذ حابصلا تنأ

 ًادجاو الوق ءاملعلا دحاواي

 ترهظأ اميف مالسإلا ةجحاي

 ىلع تحجر يذلا ملحلا ةبضهاي

 (لماكلا نم)
 هالع نهضيف# يلع ًامعلحخ

 هالونلا ١ ا ريكتف كنك: نيلع

 هادبأ ههجو ركنت نم يل
 هافشو اي يداؤس ىواد

 ةارآ  راجتمالا ذا ينتيدهو

 هافكو اهلينب بيرألا بسح

 ةانل تكسب هاش نسق ىلا
 دج متنا تاروخا حاتلت
 ةااسلا' :لئاسق» كسل نإ انغ
 رس تن نأأ ةفانكحأ

 )٠( هانكر اجحلاب مامش يتنكر

 «ًارشع هيلع تملسألا كتما نم دحا كيلع ملسي ال :٠ (يئاسنلا) فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 :اهعلطمو )5٠0( مقر ةمدقتملا نانجلا نبا ةيئاه ىلع اهيف باجأ ىتلا هتديصق ىلا ةراشألا
 هاوشم يحناوجسب ادغ نماي 8

 + اك رشع ةعبرا يف يهو

 كلا هيلع يبلق ىوط ًابح

 ٠ هالعا عفترا « ًاممش لبجلا وأ «٠ ءانيلا مشو



 هاظع: ئهلاو نطاوخلا نفت ىلع طش يذلا رعبا ايران 3

 هايقس هل ًابحس اضرلا ضرأ تضرر دق يذلا نزملا اهيأاي 01
 («) هاير كاذب تيرف هتززهو ١ ادماه حبصأ نيح يبلق تيبحأ 014

 هانن لهتسا اذا حامسلا رد اني هيراقلا ردا ينتوذلغو 06

 هابح مضخلا رحبلاام لجألا هنإو سيفنلا ندا ينتوبحو 005

 هايت اهنسحب نامزلا ديج  ادئالق نمظُن دق دئارفلا نه 17

 هاضريام ءاملعلا يضترت نم اهب ملع ىلع اهريخت ملك
 هاغلأ اهحيصف ريغو اهيف اقنأت تاغللا نم حيصفلا ذخأ 04

 هانبم هدنعو ناسللا لصأ هدنعف ناسللا عضو هنأكف 0٠

 ؟هابر دق ليعامسا هارتأ  هداليم «ًامهرج هرصاع هارتأ ١١

 هاوق هلإلا ىلا هب دمأ ديأ هقوسو مالكلا غوص ين هيدلف 307
 هاحوالب :تّلقل ةالّغلا يأر ىرأ ولو نايبلا همهلا هللا ٠

 هاهن لضفب تدهش «ىهنلا يلوألل ةبآ الإ هيدبيام لكام 14

 هادع مغرب هيف هل تمكح 0لفح. يف ةميكحب ىمر اذإف 64
 هابح لحي اهل رّوقولا ىرتف () اهعوللط دنع موقلا يدان ٌرتهاو 7
 هاوفألا هب تجهل ىهتنا اذإف احلاقم دنع عامسألا اهل يغصت 07

 هانيع اهب تلحك نم نوفجب 2 ًارظنم يلجتو اهتقاذم ولحت

 ماليل» يف « نونجملا »قشعتك اهنايب رحس بابلألا قشسعتت 4
 هابل اهوحن «. ًابيبل ًابلق 2 (ه) اهتوراه اعد اذف مد

 اهيلع انلزنا اذاف ةدماه ضرألا ىرتو » : (هجحلا): ىلاعت هلوق نم سابتقا تيبلا يف )١4(
 «تبرو تزعها ءاملا

 طبارملا نب ركب وبا اهيف عدبأو « اهب لج ةديصق « ةميكحوب دارملا نا حجارلا (؟8)
 نتملا لع (حص) ةملك تبثأ دقو «اهب برط نم » ىرخا ةياورب قيلعت لصألا يف (؟1)

 لصألا نم «نلعافتم » ةلماك ةيلعفت تطقس )٠(

 /ا١5
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 اهناسحإ يف هابشألا رئاكتت
 البلا نتكت :اهط مدقت ظفل
 هوز ام" اف لس ١ عانضأو اهتلمخام قطنم يف ةلاصأو
 اهب ىرد « عيدبلا» ال« عئادبلا كالت
 اهب تعمتسالو ( سل ايضقأم
 ةلاذا ليذ « نابحس» ىلع تبحس

 هرم اهآرول ةدنك ميعزو
 منسم اهل اعوط ًملستسُم
 هل ءاوللا "لع ادخن ا
 هنفف تقطن ام الإ ”مكحلا أم
 رو كك ل 0 الا

 هابشأ اهلام نكلو اهنم
 هانعم ىدملا ززنج دقو ىىتأف

 هاميس هل نم -ةةلاصأ الا

 هاشنأامو ًاعدتبم هاّنشو

 (.) هاوسركفب ترطخالو« ًاموي

 2( هانذأ ةاعب (يعمصالل»

 («) ءاورام 2 «ًأريهز ١ ترأو

 (.) هاقلا وأ رعشلا ءاول ىولل

 هادي هتوح دق اميف دجملا
 هالعأ دق مالعألا ىراذ ىلعو
 (ه) «هايحي» هزاح ًامدق مكحلاو

 ودان د شرقا توا هاما

 ةعانص يف لثملا برضي اهبو نزولا ةرورضل مءاعنص فرصلا نم عونمملا فرص

( 

52 
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 .يشولا و بايثلا
 . (ه858 ت ) ريهشلا تاماقملا عدبم ينادمهلا نامزلا عيدبد تيبلا يف رعاشلا ىرو

 ىلاو (ه.ق٠# وحن تا) « روهثملا بيطخلا يدايألا ةدعاس نب سق ىلا ةراشا تيبلا يف

 . (ه5١8 ت)) ةروهشملا ةيوارلا «بيرق نب كلملادبع » يعمصألا

 يبا نو ريهز »و (ه54 ت ) روهشملا بيطخلا «لئاو نب نابحس» ىلا ةراشا تيبلا يف
 1 . (ه.ق ١8 تا) ميكحلا لهاجلا رعاشلا « ىملس
 (ع.قم١ تا) فورعملا يلهاجلا رعاشلا «سيقلا ءيرما » ةدنك ميعز ىلا ةراشأ تيبلا يف

 مكحلا هانيتاو « ةوقب باتكلا ذخ ىيحياي» (١١؟ ميرم) ةميركلا ةيألا ىلا ةراشا تيبلا يف
 « اياص

 بتك يف همسا ىلع نقأ مو « ىيحي» طبارملا نبا مسا نا ىلا «هيمسأ »:هل وق نم دافي

 . « ايمس لبق نم هل لعجن مل « ىيحي همسا م الغب
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 ام لك يف هب ينأت ام نسح اي
 "ةبيجعل اَينإ يدهتف يدهن
 ارهاب ءانتعا كنم ينتيلوأ

 ةليبرع ٍةبرب ينتصصخو

 ةّلح كفك مقر نم ابنوسكو

 افهوياذ رج يوحن اهتثعبو

 ًاركاذ يلوقل ”ةلص اهتلعجو
 ”ةيحن مانآألا ريخ ىلإ يدهأ

 ! اهوصوو اهلصوب يلإ بحأ
 انام تولع اذا هقرقا روسو

 ملكظعم هادب ىلعألا يديساي
 هنأ كمظنب ًافلك ينداز دق

 ةليسو مالسلا عم ةالصلا كلت

 ىفطصملا لوسرلا كاقلي فوسلو

 انضوح نم هسأك اوفصأ :لوقيو
 ام نسحب عيمجلا كانه كانهف

 ًانمحم نأ ب قثو كاذب أانهأف

 هدسنع ةميركلا رثألا نم ددزاو

 قترموأ قتم بتارم "دعصاو
 قايم لاق ىف يعدل

 («)هاحتم العلا ىف دصقتو وحنت

 ”هادهأ نم 5 هاذه ع ىنعم

 هانتسأ هيب لمآ نم نينس

 ؟ اوم لا "اه تلقا هفوبا

 اعدم اررتطم :حابفلا كح
 ةاوط لاخلا م هو ع وهز
 ةاركذ ىتفلا تتأ ىتلا كنم

 هادم مالشلا ىلإ 5 دهم

 ! هاهشأ امو هبذعأ ناك ام

 هالج لالجلاام م هجأ نسحلاو

 هانثو مكيلا (هانس) فطع

 (ه) هالح يمشاهلا حدمل تغيص

 هللا مالسلا راد اهب ىطعي

 هاقلت اذا ىرشبلاو رشبلاب

 هافصأ انل بح نم سأكلاف

 هانسح هلضف ةدايز تعفش

 (.) هافك ارقوم ءافكلا يطعي
 ءاكسجتلا انسه انا قش لاف
 هالعل ةعفر بكاوكلا ىرجت

 هاوعد هب تتامام بحلا ىف

 . ( هانس ) ب نزولا ميقتسيو ةسومطم ةملك تيبلا زجع يف

 . « ملسو هيلع هللا ىلص » ةالصلا تبتك شماحلا ةملك قوف
 )» رقو 1, لوعفملا مسال لعاف بنان ةاففكو ليقثلا لمحلا : رقولا

 ا



 ١) هالمأام ضعبل ناسللا هنع ًامجرتم ناكف اهب نانجلا قطن 51

 هادأ ينلا يف رصقي الا ابلاغ مجرتملا ىفلت املقلو 8
 هادم لوطل الا اهريصقت 2 امف اهدّيس قح نع ترصق نا 50

 هاضق هنم لضفلا انيضأتقا امهب ًآيضاقاي ًايضاقتم اهل حمسألن 5

 هارت هيلع لجخ اهحفصبو تتا اذا ليمجلا حفصلا حفصتلو 067

 هابص ميسن نعو كيلا دجن نع هتلمح اهنإف مالسلا طخو 8

 هاذش بيط كسملا راعتسا اهنم ةحفن بئاقحلا ىألم هب ترسو 04

 هانمي اهلوبقب معنم نم 2 (.)هدنع لبقت ناو لوبقلا وجرت 00
 ”هادحو اهبكر كدمح قاسدق ةيحت كللتف اهتيده لبقاف ١

 هارسم ابرلا رسالو اجرأ اهرشن عوّضتام كؤانث الولاد ١

 («)هالوم ىلا ىدهي دق ءيشلاو 2مكبلا دارت مكتعاضب مكلت 007
60 

 بتكي نأ هتلأسف ًاموي روكذملا هللادبع يلا لجالا هيقفلا دنع (.) ثرضحو

 هذه لعجا تلقو «هللا» ةملك هل تبتكف ؟ ديرت ام لق : يل لاقف ًائيش يل

 : حتتفت ام لوا ةفيرشلا ةملكلا

 (لماكلا نم)
 ًانقيتم يتبغر ثعبأ هلل ١ تيتا تكفار ني الأ

 اهلك ْبلاطملا ٌممترت هلل ؟

 «مالمأ » قوف « هاقلأ » ةملكب قيلعت لص ألا يف 0م

 «هدنع» ةملك قوف «هدعب» ةملكب قيلعت لصألا يف 02020

 .« انيلا تدر انتعاضب هذه يغبنام »: (10«© فسوي ) ىلاعت هلوق نم سا تف تيبلا يف (07)

 « طبارملا نب ٠ العلاوبا « ركفلا رهاوز » باتك فلؤم ىلا دوعي « ترضح يف ريمضلا 2.(

 . (؟) مقر ةديصقلا شماه يف هتمجرت تمدقةت دقو

/ 
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 هراحم "ضيغت ل "دوج هلل

 هضافأ دوجولا ىف ”لضف هلل

 بهاوم مانألا ل يف هلل

 ةنم ٌرّفوأو ىفوأ ام هلل
 ”ةسئوثيم 000

 انا مظاعت فاطلا هَل

 هئاضقو هماكحأ يف هَل

 انلامف رومأألا ةبقاع هلل

 ل

 انقحف ءاشي امف نحن هلل 2
 انبااقر "كلكم هلل

 اللذت ”هوجولا كلبا هلل

 اهلك دئادشلا يف "اجلا هلل

 هّنإ فواخملا يف يوآ هلل

 اض رعت يفحار طسأ هلل

 هلضف نئازخ نم ”لأسأ هلل

 هنإ رارطضاب وعدأ هلل

 ”رواجتو عساو اوفع هلل

 ًادمحم يبنلا تلسو هلل

 هلل
 5 ع 3 2

 بنذم عسفشت .٠ ىدحجا ام

 : لحنلا « ىلاعت هلوق نم يراشا سابتقا
 . «ءوسلا هئع

 هلل ىمتنا ام الإ دوج ال

 هلل لضتفتو ةمعذ مك
 هلل ىرولا كلم ام عيمجف

 هلل ةنم هىيش لك يف
 هلل.ةقأرتبو ء اهب يحن

 هلل اهرس رهظيو ىفخت
 هلل امّرمأ ملف مكح

 هلل عجار ارمأب ؛ملع

 هلل اضرلاب دايقثآ هيف
 هللا "دبع ًاهركو ًاعوط انعيمجف ايم

 هل يف ا يهجو عل ا

 هلل اال "مصعب هللاو

 هّبلل ىوأ دق دبع عاض ام

 هلل اآعرضتو هلاونل

 هلل لئاس يلبق در ام
 (.) هلل اعد ًارطضم ا

 هلل ًايصاع لب

 هلل ةليسو كل 1

 فشكيو هاعد اذا رطضملا بيجي نم مآ 1 ١

١ 



 واولا ةيفاق

 ه9
 : دورملا وهو « ليملا يف ًازغلم لاقو

 (ثنجملا نم)
 0 ا لاع  لاغ موّسلا صخرشم ١

 (0) هوطتخخ فلا هثكل  ًاردق ربشلا زواج اه 1
 ءايلا ةيفاق

)264 
 :(0) يبطرقلا ىسوم نب سيردا ءالعلا يبا خيشلا ةسمخم ًاظرقم لاقو

 (ثتجملا نم)
 اينو: .ىتشعلا هةشتلا قيل لنك لازال 1
 ايلحن اهوس ٌنعو الياخ مولعلاو ؟

 اييلحع يبجي حعشاولا حدم نايقع وصي

 ايلوآلا .:ةسسيع تت امإ ٠ هيمي قسحلا بجويوا .4
 اًيلج السياج اجهل هاضر يف يفتقيو ه

 ايلم ىفلي ٌروفلاف  ظح هاظحأ لكلاو 5

 اباَعلا ناكملا زلح مهنم ”سيردإ نكل

 . تافاسملا هب ساقت يذلا «ليملا ٠ هب دارا (؟)

 اسهنم جرخ « ةبطرق لهأ نم « يراصنألا ىسوم نب دمحم نب سيردا ءالعلاوبا وه (ه)
 هيلع ضابقنألا ةبلغ عم « رثتلاو مظنلا يف ةكراشم هلو « ةتبس لزنو مورلا اهكلمت نأ دعب
 : هتسمخم علطمو « ه5141 ةنس رخآ يف يفوت حاالصلاو

 داعيمل/و دعولا داقتعا لهأ يدانلااذهلهأيمكب الهأ

 دايبآلا عم هلل مالللا ولصو يداسملا يبنلا ىلا ةالصلا اودهأ

 .(444- 441١/07 بيطلا حفن « ١95 ةلمكتلا رظني ) اعطقم نيرشعو دحاو يف يهو

- 

 نفي



 صنلا مقر

 محلا | دج | ادحج  احح

 ريح ا حلا مجد لل

 تاجيرخعتلا

 ردصملا

 أت ركفلا رهاوز

 7"  ركفلا رهاوز

 3 .كفلا رهاوز

 7/١8١٠ ب/9١ ركفلا رهاوز
 هدماهءل/ا/ بيطلا حفن

 موا ةطاحإلا

 )074 ب/١ا# ركفلا رهاوز

 أ/4١٠ ركفلا رهاوز

 بدأ (ج )٠00 مقرع رثنو رعش عومجم
 55551“ ةقرولا

 ب/#* بإ/“  ركفلا رهاوز

 ب/١١ أ/9  ركفلا رهاوز

 أ/ل48 بب/و0  ركفلا رهاوز

 بسيمطلا حفل 2”ه1ه٠ ةياردلا ناونع

 ف

 بأ/54١ ركفلا رهاوز

 م8 ماا//١/ه ةلمكتلاو ليذلا

 1,1 ةلمكتلاو ليذلا

 أ/٠ه5٠© أ/٠١ه٠ه ركفلا رهاوز

 ب/74١ ةلمكتلاو ليذلا

 ذو



 ردصملا صنلا مقر

 ب/١0١ أ/١ا١ ةلمكتلاو ليذلا 1
 ةيسدنسلا للحلا ”ه١ 80/7# ةطاحإلا 14

 (ء١للا ترهل 1#

 ؛ ١/1 بيطلا حفن ”

 ب/؟أ565  ركفلا رهاوز ١"

 ه١“0/0  بيطلا حفن ف

 ١١/5  ةلمكتلاو ليذلا فو

 ه0 بيطلا حفن 3

 ” رهاوز الفكر  ١5/7

 نيرادلا ةداعسع 6001/7 بيطلا حفن 35

 ننذ

 1١64 ل١٠٠١  ركفلا رهاوز ف

 ؛4هال/5/68  ةلمكتلاو ليذلا ةف

 أ/١٠٠ ب/44١ ةلمكتلاو ليذلا 1

 /1 ةلمكتلاو ليذلا ىف

 ةطاحإلا ء5١١-8/4١١٠ةلمكتلاو ليذلا 0

 لاسعار ١9:14

 أ/ه4ا ا/45  ركفلا رهاوز م١

 ب/١ا/4 أ/07١ ركفلا رهاوز ف

 :7/٠ بب/١؟ ركفلا رهاوز. نفر

 ١807/[ بب/85١ ركفلا رهاوز ع
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 صنلا مفر
 نك

0 
 ف
0 
0 
5 

١ 

5 

 فو

5 

 :ه

 تك

 ع7

0 

 :؛

 ها

 هو

 نفا

 ه:

 ردصملا

 00 الامك بب/ا186١ ركفلا رهاوز

 )مك با/اا  ركفلا رهاوز

 <18 نيرادلا ةداعس 44 1--414/17بيطلا حفن

 <17 نيرادلا ةداعس «-411/1478بيطلا حفن

 ب/856١©  ركفلا رهاوز
 ءه١اله05/1٠/ بيطلا حفن

 هوا وجا نم هدمصمت <

 ه٠1 نيرادلا ةداعس

 ه١٠ا//0 بيطلا حفن

 ل١٠ ركفلا رهاوز

 ب/١١ب/١١؟ركفلا رهاوز

 ه5٠/!  بيطلا حفن

 ب/١” ركفلا رهاوز

 مم< _ممب(/8/١ ةلمكتلاو ليذلا

 '/55١ب/١4١ ركفلا رهاوز

 41١6/0 بيطلا حفن

 437/1 بيطلا حفن 2"ه١ ةياردلا ناونع

 ١44 1/١54 ركفلا رهاوز

 '/55١-ب/44١ ركفلا رهاوز

 7/1١7 ب/١7٠1١ ركفلا رهاوز

 4١6/07. بيطلا حفن

 47 بيطلا حفن

 ا



 ناويدلا دئاصق سرهف
 رحبلا تايبألاددع اهعون  ةيفاقلا تيبلاردص ةعطقلا مقر

 لماكلا 2٠.8  رئاوتملا ءاجر  هنإف هلإلاب كءاجر قلع 20١
 لماكلا ه١ رتاوتملا ءاصحألا ل ىبنلا ىلع ءانثلاب كلاقم أدبا :

 لماكلا ءوزجم هه رتاوعملا ءاللا لقيت م السلا يدهأ 5

 طيسبلا ٠١5  بكارتملا ابحسا دحا هي يرديال بيغلا يف ثيغلا /
 ثتجملا از ضازتلا ازور :هححتجم نأ ند سنقل نيا 0

 ليوطلا .٠+2  كرادتملا اجلاع -اجعاوللا جيهتوا ىركذ نركاذت 1

 ليوطلا #201١  كرادتملا اجرأت اجرلا يل بلاغي سأي العام اذا ١
 ليوطلا 55 رتاوتملا ادعولا مدعو هللا زجني ىتح ريصأس ,

 ليوطلا .١4  كرادتملا اديؤم ىدهلاو قحلاب ءاج نم ىلع م الس .
 لماكلا ه١ كرادتملا دمخت ال  دعصي عولضلا ناريئب عمد 06

 ليوطلا م8  رتاوتملا دجن دجملا كلذ نم ءاج دق اك م الس ١١

 ليوطلا ١1ه  كرادتملا دلاو دماحملاو العلا ىلجت هب ًائينه ١

 طيسبلا +8 رتاوتملا داعباو يداحاي هللاب فق بك رلا يداحاي 01١
 لماكلا #1١ كرادتملا دمحأ -لامدخت ماق سوواطلا ىلا رظنا ١4

 لماكلا ٠.ه  كرادتملا دعاص - ةمصعب تنعظ انع ًانعاظاي ١

 ليوطلا ه كرادتملا هدعمبل ل طابرلا وحن ابكا رايا 75ه

 ليوطلا رتاوتملا يردأ ركفلاو ربدتلا نيب ىهنلا نويع 04

 طيسبلا 8٠م بكارتملا سرفلا ب العلاو ىعست دجملا ىلا لجر 30
 طيسبلا 7١ بكاارتلا شرتفي ل + فاغشلا لح نمب اهنم تفغش 14

 ليوطلا ١+ كرادتملا اهموأ ىضم دق كب نأكو ناضمر ىضم 1
 لماكلا .مم  كرادتملا صضره  يتياكشو يتياكش بيبطلا لهج 3

 لماكلا ءوزجم 01١ فدارتملا عامتجا ل ب ---ىري له يرعش تيلاي ١"
 ثتجملا +21١  رتاوتملا ةعافشلا لل يمالس غلب براي 7”
 ليوطلا ٠6١ كرادتملا عنصتلا بيصىفغنلا بهذتال ىسأ لكف 7

 ليوطلا ٠4  كرادتملا معفشم -مبونذ رفكأ م موي بهذيأ 14
 لماكلا #٠ رتاوتملا ىعولض هنذلاام ىردت تئاوءالعلا ايأأ 2001١
 فيفخلا 67 رتاوتملا ميفشلا قلحلا دّقعم بولقلا بيبحب أ
 طيسبلا ١07١  بكارعتملا افكتعم افكي ناو ىمهي نأ عمدلا عنمأ ال 35

 ليوطلا 6.07 كرادتملا فراملا ل نيدلا مجن مجتلا يرس 0

١ 

 ةحفصلا

 7١

 لا

“7 

 م١١

١١١ 

١١ 

 ه١١

١15 

 /ا١١

 /ا١١

 /ا١١

 م١١

١1١8 

14 



 ةحفصلا رحبلا تايبالا ددع اهعون ةيفاقلا تلا ودم ةعطقلا مقر

 ا طيسبا *0٠١ بكارتملا قبتست هقباص ساطرقلا يف كنيمي ىرجت 4

 ١ لماكلا ٠  كرادتم قبعيو هرك ذبف دمحم رك ذب متخأ حا

 5 ليوطلا مل١ كرادتلا كقآ -كفاوسلا عومدلا باكستو ينوعد 08٠

 0*١  لماكلا ءوزجم 2-58  كرادتلا لهت بل-لهملا كعلاط دعسلاب ٠#

 ١4١ فيفخلا ١٠ه  رئتاوتملا اليقث بس اليلخ يدنع ليلخلا روزيالا "؟
 ١:؟ طيسبلا ه5 رتاوتملا لولدم لوبقم قدصلا نإف يئيدح عمصأ 3

 ١ رفاولا *201١  رئاوتملا ليلخلا ل ليزجلا رجألا اذ هللا كاعر »4

 ١45  لماكلا ءوزحجم 8+  فدارتلا ماما ل ب  مامهنمكردهلل مو

 ١1 ليوطلا ٠.5  رتاوتملا ًامارغ سهتقو ندي مل ديعلا تيل ديعلا اند

 ١ لماكلا +١  رتاوتملا اميمح ل اميخ ةيربلا ريش ىلع اولص 0
 ١4 لماكلا- كو. . رئازفلا انين تنجم [اييركت ادهم از لا +1

 ١6 رفاولا ٠8 بكارتملا مهلعف مهلوق لبق قددصو مو
 6١ه طيسبلا ١٠ه كرادتملا معنلاو مدنلا و رشحلا موي قلخلامحرأاي 4

 يلح طيسبلا ٠5 بكارتملا مسلاو ل  يبونذ نم يععيفش نا براي 0١
 0 لماكلا ٠.١ رتاوتملا ميركتلاو ةلح ىنم تناو ء العلاابأأ 04

 ١65  لماكلا زجم 201007  رتاوتملا ميس -ساقحأ هللا يبسح هم

 11 ليوطلا 6.07  رتاوتملا نزملا ل  ةيحت يدهذ راتخملا دمحأ ىلا 44

 ١5١  طيسبلا علخم ٠6ه  رتاوتملا نيتتلظطب ل نكلو ادمثا لحتكأ مل 4ه
 ١ رفاولا 00 رتاوتملا ىنيعك هدسسسشتس نيع دمع يدامع نبتعتأ 45

 |( لماكلا ٠.6 رتاوتملا نينح سش# رعس ءانسلا كاذ ىلا يثوش 40
 لد ليوطلا ٠٠ه  رتاوتملا اهودلو لاومخست دق اهل ءانبأب ىلبحو م
 5١م لماكلا ءوزجم و رتاوتملا ةهازنلا -مادنع ةهازنلا كرت مو

 لم لماكلا ٠.8  رتاوتملا هاده هجرت مانألا ريش ىلا ىدهأ ه٠

 لجلك لماكلا ا/#  رئاوتملا هالع له الحو هتافصب يف رشمأ ه١

 0 لماكلا 8١ رتاوتملا هلل ًانقيتم يتبغر ثعبأ هللا ؟
 7 ثتجملا 5*٠  رتاوتملا ةوطخ لاغ موسلا صخ رتسم 06
 75 ثتجملا +6٠07  رتاوتملا ايلو فيلح لك لازام ه4

 اا ج1



 اهعجارمو قيقحتلاو ةساردلا رداصم

 رضخ هللادبع مزاج .د هبدأو هتايح« يسلدنألا ديهش نبا

 ١984 دادغب مالعألا ةرازو

 ةفيرش نب دمحم .د.هراثآو هتاح (ه504) يمورزخملا ةريمع نب فرطملا وبا

 م955١ سماخلا دمحم .ط

 ةمجرتلاو فيلأتلل برغملا راد ط همامز رداقلا دبع رمحألا نب ديلولا وبا

 ١918 برغملا6 رشنلاو

 نيطبارملاو فئاوطلا كولم يدهع يف يسلدنألا رعشلا يف يمالسإلا هاجتألا

 ١985 توريب فقلاسرلا ةسسؤ» 2« تجهب ىفطصم دجنم .د

 نانع هللادبع دمحم لاغتربلاو اينابسا ىف ةيقابلا ةيسلدنألا راثالا

 ١451١ ةرهاقلاب يجناخلا ةسسؤم طا ةيرثأ ةيخيرأت ةسارد

 (هالالثت) بيطخلا نب نيدلا ناسل «ةطانرغ كولم رابخا ىف ةطاحإلا

 191//-191/ يجناخلا ةسسؤم ؟ط «نانع هللادبع دمحم قيقحت 35 اج

 (ه588ت) ديعس نب نسحلا يبأل «ىلحملا خيرأتلا يف ىلعملا حدقلا راصتخأ

 ميهاربا قيقحت « ليلخ نب هتلادبع نب دمحم هللادبع وبا هرصتخأ
 . ١48٠ توريب .ينانبللا باتكلا راد . يرايبألا

 ةبتكم ١ط2٠ يسوألا يلع تمكح .د نيدحوملا دهع يف يسلدنألا بدألا

 191075 ةرهاقلا« يجناخلا

 قيقحت (ه١4١٠ت) يناسملتلا ىرقملا «ضايع رابخايف ضايرلا راهزا
 ١465 ةرهاقلا « يبلش ظيفحلا دبع ءاقسلا ىفطصم «يرايبألا ميهاربا
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 فيوس ىفطصم .د ةصاخ رعشلا يف  يىنفلا عادبالل ةيسفنلا سسألا

 9١ه94 ةرهاقلا ”ط رصمب فراعملا راد

 نسييبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشال مجارت سوماق « مالعإلا

 توريب -نييالملل ملعلا راد 5ط يلك رزلا نيدلا ريخ نيقرشتسملاو

 ل

 يبأل هيبنتلاو ءهل رداونلاو ليذلا هيلي« (ه"ه تر يلاقلا ىلع يبأل .يلامألا

 كلا نادل نتمدعألا داروللا دع هج تس (يركلا دع
 ت .د ةيرصملا

 . يواجبلا دمحم ىلع «ىلوملا داج دمحا دمحم «ةيلهاجلا يف برعلا مايا

 ١447 ةرهاقلا «ةيمالسألا ةبتكملا «ميهاربا لضفلا وبا دمحم

 (ها/ل"ة؟ت) ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم «صيخلتلا حرش يف حاضيإلا
 تداعا« رهزألا ةعماج قيبرعلا ةغللا ةيلك نم ةنجل قيقحت ١71ج

 دادغي -ىنثملا ةبتكم« تيسفوألاب ةعبط

 (هالال4ت) يشمدلا ريثك نبا « ةياهنلاو ةيادبلا
 90١ه توريب -فراعملا ةبتكم الط

 .حوبش ميهاربا قيقحت (ه557ت) يليبشألا ينيعرلا خويش جمانرب

 ١47 قشمد. داشرألاو ةفاقثلا ةرازو

 (ه١1ت) يطويسلا نيدلا لالج «ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 ةرهاقلا«يبلحلا ىسيع ط ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت ؟5-١ج

 للا

 "1١ج (15ت) يبطرقلا ربلا دبع نبا «سلاجملا سناو «سلاجملا ةجهب

 .14594ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا .يلوخلا ىسوم دمحم قيقحت
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 .يشكارملا ىراذع نبا« برغملاو سيلدنألا كولم رابخايف برغملا نايبلا

 تي وات نب دمحمو ةمامز رداقلا دبعو ريبز دمحم قيقحت (مالا؟تثت)

 برغملا راد« ءاضيبلا رادلا .ةفاقثلاراد ١ط يناتكلا ميهاربا دمحمو

 9١م0 توريب« يمالسألا

 نيطبارملاو فئاوطلا رصع - يسلدنألا بدألا خيرأت

 ١90١ توريب . ةفاقثلا راد 5ط سابع ناسحا .د

 ١هج (/48 ت) يببهذلا ءمالسإلا خيرأت

 ةرهاقلاب .ةيرهزألا ةبتكملا طوطخم
 ةطانرغ طوقس ىتح يمالسإلا حتفلا نم «يسلدنألا خيرألا

 ١976 توريب٠« ملقلا رادط 2يجحلا يلع نمحرلا دبع .د

 سنؤم نيسح روتكدلا ةمجرت ءايثنلاب «يسلدنألا ركفلا خيرأت
 9١هه ةبرصملا ةضهنلا ١ط

 يجحلا نمحرلا دبع .د «ةيسلدنألا ىقيسوملا خيرأت

 ١454 ١ توريب « داشرألا راد ط

 نماثلا نرقلا ىتح يناثلا نرقلا نم رعشلا دقن ءبرعلا دنع يبدألا دقنلا خيرأت

 ١9078 توريب هفاقثلا راد 7طسابع ناسحا .د يرجهلا

 (ه504ت) يرصملا عبصألا يبا نبأل ءريبحتلا ريرحت
 ه81١» ةرهاقلا . فرش دمحم ىنفح روتكدلا قيقحت

 كرابم يكز .د ءيمالسألا فوصتلا
 ١4804 ةرهاقلا .يبرعلا باتكلا راد ط

 مط ا >١ (هالال4ت) يقشمدلا ريثك نبا افولا وبا, ميركلا نآرقلا ريسفت

 ١98١ توريب - سلدنألا راد

 ليلي



 >1١ ١ (ه5ه9ت) ىسنابلا رابألا نبأل ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 0 طو 2١988« راطعلا ط

 يدنجلا ميلس دمحم .د.هراثاو ءالعلا يبا رابخا يف عماجلا

 ١957 قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ط

 ةقارولاو ةعابطلل روصنملا راد ط« (ه78١1٠) يضاقلا نبا « سابتقألا ةوذج

 ١

 يءشاهلا دمحا «عيدبلاو نايملاو يناعملا يف ةغالبلا رهاوج

 تء.د توريب  ثارتلا ءايحا راد ١١ ط

 ليعامسا نب فسوي« نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هللا ةجح

 ١9104 ايكرت  لوبناتسا - نيسيا ةبتكم يناهبنلا

 نالسرا بيكش « ةيسدنسلا للحلا

 ت.د توريب  ةايحلا ةبثتكم راد ط

 « يزازجلا رهاط خيشلا حيحصت(ه55١ت) ظحاجلا ؛ناطوالا ىلا نينحلا

 ه١ رصمب راثملا ١ط نالتف حاتفلا دبع ةقفن ىلع عبط

 يودب دمحا دمحا .د« ةيبيلصلا بورحلا رصع ىف ةيبدآلا ةايحلا

 9١ه4 ةرهاقلا ءرصم ةضفاهز ّط

 "اح (مههو07ت) يناهفصألا دامعلا ءرصعلا هديرجو رصقلا ةديرخ

 يتوزرملا دمحمو شوترذا شاترذا قيقحت «سلدنألاو برغملا مسق
 ١91١ ١910/8 ةيسنوتلا رادلا ط ىيحي نبا يناليجلاو يسورعلا دمحمو

 (هم80/ت) يومحلا ةجح نبأل ةنازخلا

 تد.د نانبل ةبتكم «ثيدحلا سوماقلا راد
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 مالح (ممه١٠1؟ه) يضاقلا نبا «لاجرلا ءامساىف لاجحلا ةرد

 ١91٠١ ةرهاقلا . ثارتلا راد رونلا وبا يدمحألا دمحم د قيقحت

 (ها/494) يكلاملا نوحرف نبا «بهذملا ءاملع ةفرعم يف بهذملا جابيدلا

 91077١ثارتلا راد ط ءرونلا وبا يدمحألا دمحم .د قيقحت ء؟ >١

 ط ةيادلا ناوضر دومحم .د قيقحت (ه450) يريبلألا قاحسا يبا ناويد

 9١ا/5 توريب .ةلاسرلا ةسسؤم

 نيساي لآ نسح دمحم خيشلا قيقحت (ه88"7ت) دابع نب بحاصلا ناويد

 م914١ دادغب كةضهنلا بتكم ؟١ط

 ١444 توريب « كب مدرم ليلخ قيقحت «مهجلا نب ىلع ناويد

 (ها١٠") يشكارملا هللادبع نبا «ةلمكتلاو ليذلا

 قيقحت 52064 رفسلا«ةفيرش نب دمحم قيقحت نيمسقب لوألا رفسلا
 اواله ءاو"5ه .ء955١ توريب . ةفاقثلا راد ط سابع ناسحإ

 سابع ناسحا . د قيقحت (ها/7١7ت) يريمحلا هللا دبع وبا «راطعملا ضورلا

 ١485 توريب . نانبل ةبتكم ؟ط

 ميجتلا سيردأ نب ناوفص رحب وبا ءرفاسلا بدألا ايحم ةرغو رفاسملا داز
 . تاوريب . يبرعلا دئارلا راد دادحم رداقلا دبع قيقحت (هه98ت)

0 

 (ه4ه7"ت) ىناوريقلا يرصحلا قاحسا وبا .بابلألا رمثو بادالا رهز

 . ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ط يواجبلا دمحم ىلع قيقحت >5-1١

 ١959 ةرهاقلا

 طوطخم ةروصم (ه777ت) طبارملا نبال ءرقفلا رهاوجو ركفلا رهاوز
 ه18 مقر لايركسوألا هبتكم

 1م



 ميهاربا رامع قيقحت (هالا/8ت) بيطخلا نب نيدلا ناسل ءرعشلاو رحسلا

 97١ه سمش نيع ةعماج « ريتسجام ةلاسر6« رودق

 يناهنبلا ليعامسا نب فسوي « نيرادلا ةداعس

 (ه#5١1) توريب . ط

 اقسلا ىفطصم قيقحت (ه6١1ت) يراصنألا ماشه نبا« ةيوبنلا ةريسلا

 يبلحلا يببابلا ىفطصم ط «يبلش ظيفحلا دبع «يراييألا ميهاربا
 ١

 دادغب طوقس ىتح ةقجالسلا طوقس نم قارعلا ىف ىبرعلا رعشلا

 ١وا/5 دادغب . ةعابطلل ةيرحلا راد دوبعلا قيفوت ميركلا دبع .د

 ديعسلا ديجم دمحم .د : سلدنألاب نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف رعشلا
 1948٠ دادغب  مالعألا ةرازو ط

 (هه544ت) ضايع يضاقلا : ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا

 ت.د ةرهاقلاب ينيسحلا دهشملا ط

 (هه١8ت) يليبشالا طارخلا نب دمحم وبا «توملا ركذ يف ةبقاعلا

 "18 مقر دادغب يف ةيرداقلا ةبتكملا طوطخم

 نانع هللا دبع دمحم «سلدنألاو برغملا ىف نيدحوملاو نيطبارملا رصع

 ١4514 ةرهاقلا. رشنلاو ةمجرتلاو فيلأللا ةنجل ط ؟١5-1>

 (ه457ت) يناوريقلا قيشر نبا ءهدقنو هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا

 ١977 ةرهاقلا .ةداعسلا ”"طا١71> ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت

 سابعلا وبا ةياجبب ةعباسلا ةئاملا ىف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع

 ١ط رانوب حبار قيقحت 00 ( ينيربغلا هللاذدبع نب دمحلا

 ليني



 ضهيون' لداع قيقحت كلذك ١977١ رئازجلا . ةينطولا ةكرشلا

 ١954 توريب -رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ط

 .١"88/؟ مقر طوطخم (هه١8) يليهسلا مساقلا وبا ةكرابملا ةراغلا

 دادغب  فاقوالا ةبتكم

 ؟"؛_١1> دمحا مامإلا دناس: بيترت يف ينابرلا حتفلا

 ت.د توريب -يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ط

 ١91/7 رصمب فراعملا راد ؟ط .فيض يقوش .د ؛هدقنو رعشلا يف لوصف

 تجهب ىفطصم دجنم .د «ةفيرشلا ةكرابملا ةديصقلا

 فاقوألا ةرازو « لوألا نوناك ١75 ددعلا «ةيمالسإلا ةلاسرلا ةلجم

 ١9885 .دادغب

 ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا
 ت.د ةرهاقلا. يبلحلا يبابلا ىسيع ط يىقابلا دبع داؤف دمحم هعضو

 >١ ١6 يرصملا روظنم نب نيدلا لامج « برعلا ناسل
 -١4655 توريب راد ءرداص راد ط

 ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت «4 ١ ح دربملا سابعلا وبا لماكلا

 تء.د. ةرهاقلا, رصم ةضهنلاراد ط هتاحش ديسلا

 ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا

 نارهت « باتنا تاراشتنا ط (هه"8ت) يرشخمرلا هللا راج مساقلا وبا

 ترد

 يلصوملا ريثألا نب نيدلا ءايض حتفلا وبا ءرعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا

 ىفطصم ط.ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت ؟-١1>(ه51ت)

 ١98 ةرهاقلا . يبلحلا يبابلا
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 يلبرألا ريهظلا نبا هرصتخأ . (ه405ت ) يضرلا فيرشلا لاثما رصتخم
 ةرازو. « يجان لالهو يسيقلا يدومح يرون .د ةققح (ه5الالت)

 ١985 دادغب « مالعألا

 ملغلا راد « يكبلعبلا فيفع ةمجرت «يلع ريمأ ديس «برعلا خيرأت رصتخم
 ١95١ . توريبب « نييالملل

 ةلجم« ديشر مظان روتكدلا «ةيبيلصلا بورحلا رصع يف ةيوبنلا حئادمل
 ١98١ :لصوملا ةعماج . ١ ددعلا « نيدفارلا بادآ

 تجهب ىفطصم دجنم.د «نيدحوملا دهع يسلدنألا رعشلا يف يوبنلا حبدملا

 ١98١( لصوملا ةعماج ١ ددعلا نيدفارلا بادآ ةلج»)

 بوذجملا بيطلا هللادبع .د «برعلا راعشأ مهف ىلا دشرملا

 ١90٠ توريب  ركفلا راد ؟ط

 قيقحت (05417ت) يشكارملا دحاولا دبع «برخءلا رابخا صيخلت يف بجعملا

 ١9517 ةرهاقلا «ةرمالسألا نوؤشلل ىلعألا سلجملا ط نايرعلا ديعس دمحم

 نوراه دمحم مالسلا دبع فيلأت . ةيبرعلا دهاوش مجعم

 ١977  ةرهاقلا « رصب يجناخلا ةبتكملا ط

 نسحلا يبا يضاقلا ءالما ؛نآرقلا زاجعا «لدعلاو ديحوتلا باوبايف ينغملا

 ١95٠ ةرهاقلا « بتكلا راد ط (ه5١4ت) يدابأ دسألا رابجلا دبع

 قيقحت (ه607ت) رمحألا نبأل «نامزلا لوحف مظن نه نامجلا دئارف ريثن

 ١9451 توريب «ةفاقثلا راد ط ةيادلا ناوضر دمحم .د

 (ه١4١٠ ت) يناسملتلا يرقملا «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 ١458 توريب ءرداص راد ط سابع ناسحا .د قيقحت

 يتكبمتلا اباب دمحا « جابيدلا زيرطتب جاهتبألا لين
 (ه١78١) بهذملا جابيدلا شماهب ةرهاقلا ط

 هو



 مالعالا سرهف

 (نبا)

 ١٠١ يسلدنالا ديهش نبا ٠ يعاضمتنا رابالا نبا

 58 نسح نب دمحا  خويشلا نبا م4 ةفزع يلإا نبا

 ٠ ليفط نبا ؟ يراوهلا رباج نبا
 2« 4٠ 7م هللادبع وبا ءدباع نبا هو جرفلا وبا « يزوجلا نبا

 ١6

 ٠ تاع نبا / سوبح نبا

 2١١ 2١7 .ال ىشكارملا كلملادبع نبا / هزابخ نبا

 5٠ امل الاب .": 2( ١مل اك

 ١ ىراذع نبا 2١١ 1١-١8 بيطخلا نبا

 مماب م: ماصع نبا ٠١ه 1121ه يلع وبا ©« صالخ نبا

 "٠ روفصع نبا ٠ يبطرقلا هللادبع وبا
 549 ةبيتق نبا ٠ يليبشالا ريخ نبا

 / ٍليبشالا موسق نبا ٠ دشر نبا

 ٠ يعالكلا عيبرلا وبا « ناطقلا نبا ٠ عيبرلا ينا نبا

 م ربجم نبا ٠ ريبزلا نبا

 ١"ا/ل 2 5٠ زرحم نبا ”١ نسحلا وبا « قيرز نبا

 ء مه 1 ركب وبا «طبارملا نبا م ال كلملادبع « رهزا نبا
 لامه 45 2 كف 2.5١ اظل ءالال ال ديعس نب

 اوم + 4 ٍليئا رسالا لهس نبا

 8ك



 دم يرعملا ءالعلا وبا ء 31١ ١8 ءالعلا وبا «طبارملا نبا

 ”١7 «ال نيبولشلا يلع وبا لك نما ا 4 ىلا لم كك

 ١١ ليبن نب مساقتلا وبا ارا د

 21621728 ةريمع نب فرطملا وبا / يبطرقلا ءاضم نبا

 ١١١ 2ع٠5 2 "9 م لخنملا نبا

 ٠ يلوزجلا ىسوم وبا 45 يسرملا نوبهو نبا

 (ز-5 “٠ يمخللا ماشه نبا

 "ه يعمصالا < هللادبع وبا دوه نبا

 "ه سيقلا ؤرما (وبا)
 مه ينادمحلا نامزلا عيدب 261١5 «48 ؛١4 ليصفلا ركب وبا

 ةديعس دمحم نيدلا فرشي ريصوبلا ١65 عال
 / يسنلبلا يفاصرلا / يليطتلا ىيحي ركب وبا

 (ظ-س) ٠ ١90 48 ميلس نب ىيحي ركب وبا
 "ه لئاو نب نابحس 827-4١ ءا/ ينيعرلا نسحلا وبا

 م عيبرلاوبا-يدحوملا ناميلس دك

 48 هيوبيس 2١7 ٠5148 كلام نب لهس نسحلا وبا

 45 يعفاشلا ١1355. ءكامث ءكلال كالو ؛ءغ8

 ١7 نالسرا بيكش ل ملاس نب عيبرلا وبا

 ٠١ يبيجتلا ناوفص 454 ينيرتنشلا عيبرلا وبا

 7 بوذجملا بيطلا ١4 يصفحلا ىيحي  ايركز وبا

 8.17 .هروصنملا بوقعي « نمؤملادبع 8 يزازافلا ديز وبا
 ١١ حابر يبا نب ءاطع 45 ينيرتنشلا رماع وبا

 ه4 “2١ مهجلا نب يلع . ١ يوارجلا سابعلا وبا
 ٠ يبطرقلا هللادبع وبأ

 الاب ىلع يبطرقلا سيردا ءالعلا وبا



 ه4 يبنتملا 0 ,(ق ب

 7 دحاولادبع يشك ارملا 1 0 ١ يبرعل

 ٠" فيوس ىفطصم 0 اا يلازفا
 ١86 ءىكال ك5 ط1 2« ١ يرقملا هأ نمألا وسنوفلا

 0000000 86 ديشر مظان 7” مو ةدعاس نب سق
 211١ ةلاحرلا  ينا ردنزاملانيدلامجن (يدكل)

 1( 45 مامالا ' كلام
 يناهبنللا فسوي ١١ ١7

 لف



 ةمدقملا

 ةساردلا - لوالا مسقلا -

 ديهمتلا

 ةيسايسلا ةايحلا يف

 ةيفاقثلا ةايحلا يف

 هرعش رداصمو هناويد

 : ةيرعشلا هتاعوضوم - 4

 تايملإلا رعش 0-5
 تايوبنلا رعش ب

 . .تايوخألا رعش
 ءاثزلا رعش د

 ..ةينفلا تامسلا ه

 تولقالا و ةنللا
 ةديفقلا ءاو
 يفاوقلاو نازوألا

 قيقحتلا - يناثلا مسقلا

 . قيقحتلاو تول انجهنم

 ' تايوتخملا تسرهف
 كان رار نا

00 

 ةبم

6 1 

4 

4 

1 
 ١6

44-4 

1 
 ا

 ) 3 ك# .

 لل أطول

00 
00 

0003 

 ...٠ كه "/ا١ا

5 

 الا

164 



 تيك وع اقوم ل ١ و افق قنا نأ دج  ةكافرخسلا

 : سراهفلا
 ال5 ...6 لما لا بم ... 0 ... ...  ناويدلا دئاصق سرهف

 ١ال# ... ...2 ... ... ...  قيقحتلاو ةسارللا رداصم سرهف

 اكن وص دو مع عن ق4 فقم دا مالعالا سرهف

 تاظحالم

 ١١ ةديصقلا شماه نم دباع نب ةمجرت تطقس (ه)
 ةباتكلا يف اماما ناك « ساف ةنيدم نم « يراصنألا دباءلا نب يلع نب دمحم وهد

 ةطانرغب يفوت « همظنو رهشلا ظفح يف لوحفلا نمو ضئارفلاو خيرأتلاو ةغللاو بدألاو

 جاهتبألا لين 5 مقر 7/1/8 ةلمكتلاو ليذلا 2781/7 ةطاحإلا يف هتمجرت ءها7

 058/4 «تايفولاب يفاولا 7٠ مقر سابتقألا ةوذج «ه58 مقر 14

 دعب اهيلع تفقو ثيح(177)(6١) مقرب نيتفاضملا رعاشلا ينديصق ةساردلا لوانتت مبلل )٠(
 . ةساردلا. ةباتك

 .رخأتت نا اهقحو )١6( مقرب فرضا يتلاو ةديصقلا ىلع 75 مقرب ةديصقلا تمدقت (»)
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 باوصلاو أطخلاب ةمئاق
 باوصلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 ريزع ريرغ . 19

 فو ضيفت 1 فو

 انارأ اناردأ 6 14

 يليصفلا يليصألا : 4

 يفتقي يضنقي 1 3

 هيلع ىلع 437 ٠

 باتكلا نم 4 ص رظني 20ثحبلا نم / ص رظني " 44
 ىلا قنعملا لو نك

 ةيهلالا هيهالالا لي هال

 عضوم يف يف عضوم * اف
 ةبايغ هيايغ ان 7
 ءايبنألاب ءاببنألاب 21١5 شماه م

 « ىسيع «.. ىسيع 1١94 شماه م

 ادجمو ًادمحمو لذ 43

 .قلخلاب قلخلاب : 2
 '. تطس تطتس 1 مه

 انضر ادصرم 7 م
 ..(88 ةحفصلاوقر تطقس) مّلع ملع ١ 1م
 دمكم دمكم 1 4

 دملج دملج 16 45

 فذحت ِ؟ 4 45

 فراطر قراطو ب لذي

 ”لكاتفل ”لكأتل : ْ

04١ 



 باوصلا أطخملا رطسلا ةحفصلا

 ووذ رجحلا يونذ ١ ل
 اذا ولجأ اذا ١ لا

 كاذ هلاذ 0 ١

 لمجتلاب .لمحتلاب 000000 ٠6
 نب فرطملا وبا هب قرطملا نبا / ل١

 هيو هيلبو 168 ١1١

 ايأ ابأ . لدا

 راثأ ءاثأ 111 ١

 ”لمث نمف 'لمث نمف 1 1
 كمّس كمس ١١ ل

 قمع مي | ببي م وألا نلطفألا لذي

 ىضقنا ضقنا 16 ١

 دتهن دتمت 7 ١١

 ١ 4١ةحفصلامقر طقس )ىضق ضق م 1

 هتعارب هتعأري ١ لح

 5 يئرب ١ ل

 اذام اذإم 1 فو

 العلي



 ؟ هراعشا ةممق امو ؟ نانجلا نبا نم '

 ا ل 0 لا 5 لا لا ا ل

 ناشف ْ
 ةديصق بحاص (ه 345 ت)) يريضوبلا .مامالا ايخيرات قبسي

 .ةروبشملا ةدربلا

 كل ل الا ا ل لل ا

 . يملع وحن ىلع اهقيقحتو هراعشا ءهمجل ةلواحم لوأ :
 .. هرعشب بسكتي ملو ... 'رجف لقي مل . ةصلاخ ةيمالسا ةَعّرن وذ |

 00 لا للا ا ا |
 . ةيعوضوملاو . ةينفلا اهرهاوظب تزاتماو ْ

 . ةطانرغ طوقس ىلع ماع ةئامسمخ رورل .ناويدلا رودص قفاوي ٌْ
 ثارتل ءافولا ضعب باتكلا يف لعلف م *١44 .ةئس يسلدنأ لقعم رخآ ا

 3 5 9 1 ١
 اللا 6 تلال ل 220 كلا ل لا اا

 هس هسه سعال

 الا لا لل ىف الا ا ما 0 هقر

 و 7 "يب

 1 | ١

 307 )د - - ىو: عص


